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ÚVOD
Jako téma své rigorózní práce jsem si zvolila problematiku smluv, které jsou
uzavírány mezi subjekty v IT oblasti. Jedním z hlavních důvodů, který mne vedl
k výběru tohoto tématu, je skutečnost, že uvedenou problematikou se zabývám ve svém
profesním životě, neboť působím na pozici právního zástupce IT společnosti, která
vystupuje ve smluvních vztazích na straně zhotovitele počítačového programu. Proto při
výběru rématu mé rigorózní práce byla volba tématu pro mne jasnou věcí, chtěla jsem
se podělit o teoretické a zejména praktické aspekty této problematiky a pokusit se pokud
možno o její ucelenou úpravu. Právě zmíněné si kladu za cíl této práce. Na tomto místě
se musím přiznat, že ač jsem se pokoušela o objektivní přístup, s ohledem na mojí praxi,
jež vykonávám pro svého zaměstnavatele jakožto osoby, který je při uzavírání smluv
s IT problematikou v postavení zhotovitele, můj pohled je tímto faktem lehce
deformován. Tato práce je tedy spíše návodem pro zhotovitele, na jakých institutech
trvat z důvodu jejich co největší ochrany v budoucnu při uzavírání smluv.
Zmínila jsem specifické instituty IT problematiky, aniž bych uvedla, co je tím
míněno. Zde proto pár konkrétních případů, které jsou poté náležitě rozebrány
v příslušných kapitolách této práce.
Začněme smlouvou o dílo, na jejímž základě dochází k implementaci
počítačového programu. Nejčastěji zde jako smluvní strana figuruje osoba,
jež vykonává autorská majetková práva k počítačovému programu (zhotovitel)
a subjekt, který na základě této smlouvy je oprávněn tento počítačový program využívat
(objednatel). Jedná se klasicky tedy o smlouvu o dílo, jež v sobě zahrnuje jak prvky
smlouvy o dílo, tak prvky smlouvy licenční a smlouvy kupní. Takže již zde v úvodu
práce narážíme na první specifikum smlouvy o dílo v oblasti IT, a tím je smíšená
povaha této smlouvy. Jako další specifikum smlouvy o dílo v IT oblasti můžeme uvést,
že v době uzavírání smlouvy ještě není konkrétně a jasně znám předmět díla, a tudíž je
tento předmět ve smlouvě uveden pouze obecně s odkazem na jeho přesnou specifikaci,
jež se bude tvořit až po uzavření smlouvy, a jež bude závazně podchycen v dokumentu
nazvaném analýza. Právě tento aspekt smlouvy o dílo v oblasti IT činí relativně velký
problém v době procesu uzavírání smlouvy v případě, že na druhé straně figuruje právní
zástupce, jenž se neobeznámil se specifiky uzavírání smluv v oblasti IT.
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Dalším specifikem smluv v oblasti IT je fakt, že objednatelé či jejich právní
zástupci často tlačí zhotovitele počítačového programu do poskytnutí záruky za jakost
k danému počítačovému programu, aniž by si plně uvědomovali úskalí požadované
záruky. Tím je zejména skutečnost, že i při sebedelší smluvní záruce za jakost
má zhotovitel na základě zákonných ustanovení povinnost vadu počítačového programu
odstranit, nicméně žádný zákonný předpis nestanovuje konkrétní dobu opravy
této vady. Tuto skutečnost si objednatelé často neuvědomují, proto trvají často
vehementně na záruce za jakost, nicméně se mohou dostat do situace vzniku následných
škod, protože nemají dost zákonných prostředků přinutit zhotovitele k opravě vady
v jejich požadovaném termínu. Tuto patovou situaci řeší servisní smlouva s pevně
danými reakčními dobami a dobami pro odstranění vad, jež jsou odstupňovány
s ohledem na kritičnost vady počítačového programu. Dá se tedy shrnout, že osoba
neznalá IT právní problematiky bude trvat na záruce za jakost týkající se počítačového
programu, nicméně podle mého názoru pokud bude poučena o výhodách servisní
smlouvy, i ona postupem času přijde na to, že servisní smlouva ji ochrání mnohem lépe
než sebelepší záruka za jakost týkající se počítačového programu (i když nutno v zájmu
objektivity připustit, že jedno nevylučuje druhé).
V případě smluvního vztahu, jenž je uzavírán mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem, který vykonává pozici programátora či analytika, je uzavírána klasická
pracovní smlouva. V její úpravě pro vyloučení jakýchkoliv možných sporů vzniklých
v budoucnu je více než vhodné zakomponovat ustanovení reflektující specifické
postavení zaměstnance-autora k dílu, jež vytvořil ke splnění svých povinností
vyplývajících z pracovněprávního vztahu ke svému zaměstnavateli (v tomto konkrétním
případě k počítačovému programu), a to tak, že již ve smlouvě je vhodné uvést
ustanovení o tom, že vykonavatelem majetkových práv k tomuto počítačovému
programu je zaměstnavatel a nikoliv zaměstnanec, přestože uvedené vyplývá ze zákona.
Z toho jasně vyplývá, že pouze zaměstnavatel, nikoliv zaměstnanec, je oprávněn
k licenční politice vztahující se tomuto počítačovému programu. Dále by bylo vhodné
v pracovní smlouvě s programátorem opět pouze pro informaci uvést, že zaměstnanec
nemá již nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu v případě, že se jeho původní
odměna dostala do zjevného nepoměru k zisku z využívání zmíněného počítačového
programu. Ač se může jevit nadbytečné toto do pracovní smlouvy uvádět,
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opak je pravdou, a opět výslovná úprava v pracovní smlouvě předchází možným
problémům v budoucnu.
Co se týče struktury práce, ta je rozdělena na několik kapitol, kdy úvodní
kapitoly této práce (spolu s kapitolou závěrečnou) seznamují čtenáře s tématy, jež jsou
nutné pro pochopení další problematiky- cílem však není zcela vyčerpat uvedené
obecné téma. Tyto kapitoly nutno brát pouze jako nezbytný úvod či můstek k tématům,
které považuji za stěžejní, k tématům, které tvoří gro této práce. Mám na mysli
například kapitoly zabývající se tématy typu pojem, povaha a zásady autorského práva
spolu s prameny autorského práva, autorství spolu se subjektivními právy autora
a v neposlední řadě kapitolu pojednávající o rozdělení počítačových programů spolu
s tématem ochrana počítačových programů. Témata, která tvoří gro této práce, dle mého
názoru a s ohledem na zvolený název této práce spatřuji z mého pohledu v komplexní
úpravě problematiky IT smluv. Ač každého napadne, že touto smlouvou je míněna
zejména licenční smlouva, podle mého cítění spatřuji přínos této práce zejména
v úpravě smlouvy o implementaci softwaru. V této kapitole jsem se pokusila rozebrat
instituty, které by propracovaná smlouva měla za účelem ochrany smluvních stran
(z mého pohledu, jak již bylo uvedeno výše, zejména zhotovitele) obsahovat. Tím je
míněna například otázka analýzy, součinnosti, harmonogramu plnění, akceptace díla,
limitace náhrady škody a v neposlední řadě důsledků odstoupení od smlouvy. Dále jsem
v této souvislosti uvedla popis postupu při tvorbě softwaru, jež se rozpadá do fází
analytické a realizační, na níž navazuje fáze poimplementační podpory. Tím
se dostáváme k další významné smlouvě v oblasti IT, kterou je smlouva servisní s jejími
specifiky. Důvod uzavírání této smlouvy byl nastíněn na začátku této kapitoly. Následně
je zde podrobně rozebrána licenční smlouva. V této souvislosti bych zejména
z praktického důvodu upozornila na část, která se zabývá neplatnými ujednáními
licenčních smluv. Nechybí ani úprava smlouvy o mlčenlivosti v IT a spotřebitelské
smlouvy. Závěrečná část problematiky IT smluv se zaobírá zaměstnaneckým dílem
a náležitostmi propracované pracovní smlouvy s programátorem. Dá se shrnout,
že až na úpravu pracovní smlouvy a spotřebitelské smlouvy popis zvolených IT smluv
spolu s jejich specifiky částečně chronologicky kopíruje průběh spolupráce IT firmy
a objednatele.
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Při psaní práce jsem vycházela z různých pramenů, a to jak z klasické
komentářové literatury, jež byly vydány na poli autorského práva, tak i z knih a zejména
z internetových článků autorů, kteří se touto relativně novou právní oblastí do hloubky
zabývají a kteří mají současně praktický pohled na věc, a to zejména s ohledem na fakt,
že působí jako advokáti zabývající se IT právem. Na některých místech této práce jsou
současně uvedeny i judikáty Nejvyššího soudu, jakož i rozhodnutí Soudního dvora EU
vztahující se k uvedené problematice. Nezapomenu taktéž zmínit platné předpisy České
republiky, které jsou uvedeny v seznamu, jež tvoří přílohu této práce.
1) A U T O R S K É
1.1.

PRÁVO, AUTORSKÝ ZÁKON

Definice nehmotného statku

V úvodu této práce by bylo vhodné definovat, co je míněno pojmem nehmotný
statek, a to z toho důvodu, že je tento základní pojem, jakož i ostatní dále zmíněné
v této práci používán a je na něj, jakož i na ostatní pojmy, odkazováno.
Nehmotným statkem je tedy míněn statek s nehmotnou podstatou svého předmětu,
jenž má určitý myšlenkový obsah vyjádřený hmotnou formou objektivně vnímatelnou.
Jinými slovy lze nehmotný statek definovat tím, že jeho podstata má myšlenkovou,
duševní povahu, existuje nezávisle na hmotném substrátu, jehož prostřednictvím
je vyjádřen a vnímán.
Z dnešního pohledu lze uvést, že počítačový program, jehož problematikou se tato
práce zabývá, je jeden z nejdůležitějších nehmotných statků. S ohledem na jeho
nehmotnou podstatu je mnohdy lehčí se jej zmocnit rychleji a s menšími obstrukcemi,
než hmotných věcí. K této situaci může dojít např. v případ personálních změn
v IT společnost či v případě práce dvou i více IT společností na jednom společném
projektu. Jak předejít nastíněné situaci bude podrobně rozebráno v závěru této práce.
1.2.

Definice duševního vlastnictví – právo duševního vlastnictví

Další pojem vícekráte zmiňovaný v této práci, na který je v různých částech
této práce odkazováno, je duševní vlastnictví. Článek 2 Úmluvy o zřízení světové
organizace duševního vlastnictví (vyhláška č. 69/1975 Sb.) pojem duševního vlastnictví
definuje jako práva k literárním, uměleckým, vědeckým dílům, k výkonům výkonných
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umělců, zvukových záznamů a rozhlasového vysílání, k vynálezům ze všech oblastí
lidské

činnosti,

k vědeckým

objevům,

průmyslovým

vzorům

a

k modelům,

jakož i k obchodním jménům a názvům, právo na ochranu proti nekalé soutěže a všem
ostatním právům vztahujícím se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké,
literární a umělecké.
V odborné literatuře je možno se setkat i s jinými definicemi duševního vlastnictví
níže uvedenými. Duševní vlastnictví v nejobecnějším slova smyslu je z historického
i současného hlediska významným a nepostradatelným prvkem v pokroku a rozvoji
lidstva. Dotýká se prakticky veškerých oblastí lidského konání.1 Jiný autor definuje
duševního vlastnictví jako souhrn právních norem upravujících vztahy, které vznikají
při lidské tvůrčí činnosti. Předmětem duševního vlastnictví nejsou věci movité ani
nemovité, ale nehmotné statky. Práva k duševnímu vlastnictví jsou svojí povahou
absolutní, působící vůči všem subjektům (tj. působící erga omnes).2 Duševním
vlastnictvím se tedy rozumí souhrnné označení práv vztahujících se k duševní
činnosti.3Co se týče systematiky práv k duševnímu vlastnictví, lze jej dělit na autorské
právo, práva související s právem autorským a právo průmyslového vlastnictví.
V úvodu této práce by bylo vhodné ještě se alespoň ve zkratce zabývat vztahem
práva k nehmotným statkům a práva duševního vlastnictví. Na první pohled
by se nastíněný vztah mohl jevit jako zavádějící, protože bychom mohli dojít k závěru,
že se jedná o velice blízké pojmy nebo dokonce synonyma, takže neexistuje mezi
uvedenými pojmy vztah žádný. Opak je pravdou. Duševní vlastnictví lze chápat pouze
jako podmnožinu práv k nehmotným statkům, neboť sem náleží též nehmotné statky
1

KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha : ASPI
Publishing, s.r.o., 2002, 177 s. ISBN 80-86395-44-8.

2

ŠTEDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, 2 s.
ISBN 978-80-7357-555-7.

3

ŠTEDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, 3 s.
ISBN 978-80-7357-555-7.
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osobnostní povahy, které lze zatím jen těžko do pojmu duševní vlastnictví zahrnout. 4
Na uvedeném závěru zřejmě nic nemění ani úprava obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový občanský zákoník“).
Nehmotným statkem osobnostní povahy je například míněna osobnost fyzické osoby
spolu s otázkami ochrany jejích projevů osobní povahy.
1.3.

Systém práv k nehmotným statkům

Výše byla zmíněna definice nehmotného statku, v této části by bylo vhodné popsat
systematiku třídění práv k nehmotným statkům:
a) všeobecné právo osobnostní
Všeobecné osobnostní právo je upraveno v ustanovení § 11 až § 16 zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „občanský
zákoník“), s názvem ochrana osobnosti. Předmětem práv na ochranu osobnosti jsou
jednotlivé stránky a osobní projevy určité fyzické osoby, generální klauzule stanoví
tento demonstrativní výčet: právo na ochranu života a zdraví, občanské cti a lidské
důstojnosti jakož i soukromí, svého jména a projevu osobní povahy. Dle ustanovení
§ 81 odst. 2 nového občanského zákoníku ochrany požívají zejména život a důstojnost
člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest,
soukromí a jeho projevy osobní povahy.
S pohledem na téma této práce by bylo vhodné na tomto místě zmínit fakt,
že pomocí všeobecného práva osobnostního lze chránit i takový počítačový program,
který nesplňuje legální definici dle autorského zákona. Více k této tématice bude
uvedeno v kapitole této práce zabývající se dopodrobna různými druhy ochrany
počítačového programu.

4

KŘÍŽ, J., Holcová I., Kordač J., Křesťanová V. Autorský zákon Komentář. 2. aktualizované vydání. Linde Praha
a.s., 2005, 26 s. ISBN80-7201-546-X
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b) autorské právo
Autorské právo má blízko k všeobecnému právu osobnostnímu, a to zejména z toho
důvodu, že upravuje určitý okruh z předmětů projevů osobnosti vymezený požadavkem
tvůrčí činnosti. V systematice českého soukromého práva se autorské právo řadí
do kategorie zvláštních osobnostních práv.5
c) práva související s právem autorským
Práva související s právem autorským jsou též upravena v autorském zákoně
(a to výslovně v ustanovení § 1 písm. b) a jedná se o tento výčet: práva k výkonům
výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu
k jeho záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvnímu záznamu,
právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání, právo zveřejnitele k dosud
nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv a právo
nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla
pro osobní potřebu. Pojem práv souvisejících s právem autorským zahrnuje běžně
užívaný pojem práv příbuzných k autorskému právu, pod kterým lze - zejména
z dřívější literatury a též historicky - chápat pouze práva výkonného umělce
k jeho uměleckému výkonu, nikoliv však práva ostatní. Příbuznost s právem autorským
je v případě výkonných umělců dána osobnostní povahou daného uměleckého výkonu,
který je v konkrétním případě možno spojovat a identifikovat s danou osobou
výkonného umělce. Veškerá ostatní práva související s právem autorským mají ryze
majetkovou povahu.6 Právo pořizovatele databáze je právem sui generis, nelze je řadit
mezi práva související s právem autorským.

5

KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha : ASPI
Publishing, s.r.o., 2002, 184 s. ISBN 80-86395-44-8.

6

KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha : ASPI
Publishing, s.r.o., 2002, 180 s. ISBN 80-86395-44-8.

13

d) průmyslová práva
Průmyslovým právem se v platné právní úpravě rozumí zejména ochrana výsledků
technické tvůrčí činnosti (tj. ochrana vynálezů a užitných vzorů), předmětů
„průmyslového výtvarnictví“ (tj. ochrana průmyslových vzorů), jakož i práva
na označení (tj. ochrana statku pomocí ochranné známky a označení původu)
a v neposlední řadě také konstrukční schémata polovodičových výrobků (tzv. topografie
polovodičových výrobků). Pomocí průmyslových práv jsou s ohledem na výše uvedené
chráněny zejména tedy vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory, ochranné
známky a užitné vzory. Tato práva vznikají zásadně až rozhodnutím příslušného
správního orgánu (jež jsou zapsány v rejstříku tohoto orgánu), je tedy oproti autorskému
právu zapotřebí rozhodnutí určité instituce ke vzniku ochrany statku pomocí
konkrétního průmyslového práva. Zápis ve zmíněném rejstříku dává majiteli tohoto
práva monopol (jehož podmínky jsou stanoveny konkrétními zákony) k užívání
chráněného řešení či označení. Oproti úpravě autorského práva pomocí jednoho
právního předpisu práva průmyslového vlastnictví jsou zakotvena ve více dílčích
právních předpisech.
1.4.

Pojem autorského práva

Autorské právo lze vnímat jak v jeho objektivním smyslu, tak ve smyslu
subjektivním. V objektivním slova smyslu rozumíme autorským právem soubor všech
právních norem, které upravují právní vztahy při vzniku a následném uplatnění
autorských děl. V subjektivním slova smyslu rozumíme autorským právem oprávnění
konkrétního autora příslušného díla.7
V tomto úvodu by bylo s ohledem na téma této práce ještě vhodné zmínit jednu
poznámku, že autorské právo je uznávaným celosvětově univerzálním a relativně
jediným fungujícím a existujícím nástrojem pro ochranu počítačových programů. Není
možno se domnívat, že jde o řešení ideální, nicméně jde o řešení tradiční a dlouhodobě
fungující. Z výše uvedeného lze dovodit, že ochrana počítačového programu pomocí
7

ŠTEDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, 3 s.
ISBN 978-80-7357-555-7.
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autorského práva je nejlepším způsobem ze všech „špatných“, protože do dnešního data
nebyl nalezen ideální způsob ochrany počítačového programu s ohledem na jeho
specifické vlastnosti.
1.5.

Povaha autorského práva, zásady autorského práva

Úvodem zmiňme skutečnost, že autorské právo má soukromoprávní povahu.
Tato povaha je dána přirozenou soukromou povahou vztahů vyplývající z tvorby
(viz judikát Nejvyššího soudu České republiky - NS 30 Cdo 739/2007). Dále je na místě
uvést, že autorské právo je právem absolutním. Postavení autora se vyznačuje tím,
že vylučuje kohokoliv jiného z jakéhokoliv působení na dílu jím ovládaném. V tomto
ohledu dodejme, že autorské právo přísluší individuální osobě a působí erga omnes,
této skutečnosti odpovídá povinnost individuálně neurčitých osob zdržet se zásahu
do jeho práv k autorskému dílu. Nutno na tomto místě ještě doplnit, že na základě
absolutních autorských práv vznikají i relativní autorská práva (pohledávky). Děje se
tak prostřednictvím závazkových vztahů, které vznikají z právních úkonů, ze zákona
nebo z porušení či ohrožení autorského práva.8
Dalším rysem autorského práva jako práva absolutního je jeho nepromlčitelnost,
a to z toho důvodu, že se nejedná pouze o právo majetkové. Dále je autorské právo
právem nezcizitelným, zmíněné vlastnosti autorského práva bude v této práci věnovaná
samostatná část.
Co se týče zásad autorského práva, lze říci, že v této oblasti práva jsou praktikovány
obecné zásady soukromoprávní a současně i zvláštní zásady autorskoprávní.
Jedná se především o zásadu neformálnosti vzniku autorského práva. Ke vzniku
autorského práva k určitému autorskému dílu není zapotřebí jakéhokoliv zápisu
či registrace u státního orgánu, není potřeba žádnému orgánu platit jakékoliv poplatky,
ochrana je poskytována zdarma na celém světě. Odbočíme – li od zásad autorského
práva, na tomto místě bychom měli zmínit nevýhodu autorského práva, protože zásada
neformálnosti vzniku autorského práva se jeví jako velice výhodná pro autora.
8

TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. 142 s. ISBN 978-80-7179608-4.
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Naopak nevýhodou autorského práva je tedy především skutečnost, že autorské právo
nechrání myšlenku, ale až její ztvárnění. Pokud například kniha (dílo chráněné
autorským právem) popisuje nějakou novu techniku úpravy dřeva, autorské právo
k obsahu knihy nijak nebrání k využívání této techniky čtenářem ani popisování
této techniky dalším osobám; autorské právo pouze chrání to konkrétní vyjádření,
které je v dané knize. Samotnou techniku lze chránit prostřednictvím patentového práva,
jedná se však o zcela odlišnou oblast duševního vlastnictví, která s autorským právem
přímo nesouvisí.9 Z uvedeného vyplývá, že autorskoprávní ochranu lze uplatnit pouze
proti neoprávněnému užití autorského díla, ale nikoliv již proti tomu, kdo si „vypůjčí“
myšlenku ztvárněnou v autorském díle.
Jak bude rozebráno níže v této práci, zvláštní zásadou či rysem autorského práva
je zásada omezení soukromoprávní zásady smluvní volnosti. Ta se vyznačuje zejména
tím, že autorovi je zákonem zakázáno převést svá majetková a osobnostní práva k dílu
inter vivos. Autor je zde zákonem chráněn (v mnoha případech i proti své vůli) stejným
způsobem jako např. nájemce bytu, dítě či menšinový akcionář (ochrana zmíněných
subjektů vychází z občanského zákoníku a obchodního zákoníku).
Další důležitou zásadou autorského práva je zásada ochrany investice,
která je stanovena především v úpravě zaměstnaneckého díla či díla na objednávku.
Zmíněná problematika bude podrobně rozebrána v závěrečných kapitolách této práce.
Další zásadou autorského práva, kterou zde zmíním, je zásada pravdivosti autorství.
Nicméně náš právní řád zná výjimku z této zásady v zákonné fikci autorství
audiovizuálního díla. Dle této fikce je autorem audiovizuálního díla režisér. Stojí za
úvahu, zda by zákonná fikce autorství nebyla vhodná i pro počítačové programy,
pochopitelně v podobě odpovídající podstatě jejich tvorby. To by poté znamenalo,
že by autorství počítačového programu jakožto zásadně díla zaměstnaneckého bylo
přiřknuto zaměstnavateli jako autorovi tohoto počítačového programu, jak umožňuje
směrnice o ochraně počítačových programů (srov. čl. 2 odst. 1).
9

ŠTEDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, 38 s.
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Nakonec zmiňme zásadu ochrany morálních a materiálních zájmů autora. Autor díla
se svobodně rozhoduje o jeho užití, dílo lze užít pouze se souhlasem autora, za užití díla
odlišnou osobou mu přísluší odměna. Nicméně autorský zákon sleduje v mnoha
svých ustanoveních i vyváženost vztahů mezi autory a uživateli tohoto díla a
v neposlední řadě zmíněný zákon nechává prostor pro využití zásady ochrany
materiálních zájmů subjektů odlišných od osoby autora.
1.6. Dva systémy autorského práva
Teorie rozeznává dva systémy autorského práva. Jedná se o systém kontinentální
a systém copyrightový.
Zde něco málo ke kontinentálnímu systému autorského práva.

Základ tohoto

systému tvoří osobnost tvůrce/autora, jeho dílo je plod tvůrcova ducha, a z tohoto
důvodu je definičním znakem díla znak jedinečnosti autorského díla. Jak bylo zmíněno
výše, v tomto systému dochází ke vzniku autorského práva neformální cestou,
autorskoprávní ochrana vzniká automaticky okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno
v objektivně vnímatelné podobě. V tomto systému práva jsou zásadně rozeznávána
dvojí autorská práva k dílu, a to autorská práva osobnostní a autorská práva majetková.
Dále se pak autor v tomto systému nemůže vzdát svých práv, jediná možnost
jak umožnit výkon jeho majetkového práva užít dílo jiné osobě je pomocí uzavřené
licenční smlouvy s touto osobou (jedná se pouze o konstitutivní převod práva).
Pokud se budeme zabývat systémem autorského práva copyrightovým, je nutno
zmínit fakt, že pojetí autorského práva copyright známé především z právních úprav
států s tradicí common law je založené spíše na pozitivněprávním pojetí majetkového
monopolu autorských práv jako prostředku k celospolečenské materiální podpory
tvorby a zajištění majetkových práv autora.10 Dalším rozdílem oproti systému práva
kontinentálního byl po dlouhou dobu způsob vzniku autorského práva, protože
se uplatňoval princip registrační. To znamená, že pokud autor chtěl, aby jeho dílo
požívalo autorskoprávní ochrany, bylo nutné jej registrovat k tomu příslušným
10
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orgánem. Například ve Spojených státech amerických měl tuto činnost v kompetenci
orgán s názvem United States Copyright Office. Po přístupu USA k Bernské úmluvě
na ochranu literárních a uměleckých děl se již neuplatňuje povinnost registrace ke
vzniku autorského práva, tato registrace je dobrovolná, nezakládá ochranu díla, nicméně
se často volí z důvodů důkazních. Stejně tak od této doby také tzv. copyrightová
výhrada (symbol písmene C v kroužku spolu se jménem autora, resp. nositele
autorských práv a rokem zveřejnění) má převážně informativní význam.
S ohledem na výše uvedené je možné shrnout, že státy právní oblasti common law
dlouhou dobu uplatňovaly odlišnou koncepci vzniku autorskoprávní ochrany (tento
rozdíl se změnil až přístupem USA k Bernské úmluvě na ochranu literárních
a uměleckých děl), kdy vznik subjektivního autorského práva v těchto státech mohl být
vázán na splnění formální podmínky, jako je zejména registrace díla a majitele práva
u orgánu veřejné moci. Jedná se o systém ochrany podobný tomu, který je na našem
území aplikován v oblasti průmyslových práv.11 Další rozdíl tohoto systému oproti
systému kontinentálnímu je možnost i translativního převodu autorských práv.
Právě z tohoto důvodu je možné například v USA, aby nositelem autorských práv
k počítačovému programu byla IT společnost.
1.7.

Prameny autorského práva

V této kapitole práce se budeme zabývat národními prameny autorského práva,
probereme mezinárodní úmluvy vztahující se k autorskému dílu a k otázkám s ním
spojených, zmíníme právo Evropské unie vztahující se ochraně počítačových programů
a na závěr zde bude uveden exkurz do právní historie týkající se dnes již neúčinných
právních předpisů v oblasti autorského práva, jež byly aplikovány na našem území
i v zahraničí.

11
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1.7.1. Národní prameny autorského práva
Pokud se máme zabývat národními prameny autorského práva, je na prvním místě
nutno zmínit ústavní pramen práva, a to jmenovitě Listinu základních práv a svobod,
uvedenou ve sbírce zákonů pod číslem 2/1993 Sb. (dále jen „Listina“). Pro oblast
autorského práva je důležité uvést znění článku 11 Listiny, ve kterém je zakotveno
právo vlastnit majetek. Majetkem je pro účely této práce míněn rovněž nehmotný
majetek, tj. mimo jiné i majetková práva autora ke svému dílu. Dále je pro autorské
právo důležité znění článku 15 Listiny, dle kterého je svoboda vědeckého bádání
a umělecké tvorby zaručena. Obsah tohoto článku Listiny je úzce svázán se svobodou
myšlení, která je zakotvena v článku 34 Listiny (práva k výsledkům tvůrčí duševní
činnosti jsou chráněna). Právě tento článek Listiny zakládá ústavní ochranu jednotlivým
právům k myšlenkové tvůrčí činnosti, nicméně Listina tato práva k myšlenkové tvůrčí
činnosti žádným způsobem nevyjmenovává a ponechává tuto úpravu zákonu. Autorský
zákon se tak stává jedním ze zákonů, který Listinu provádí.
Zákon, který obsahuje komplexní úpravu práva autorského k dílu, je zákon
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„autorský zákon“). Současný autorský zákon byl přijat zejména z důvodu promítnutí
závazků z Evropské dohody o přidružení mezi Českou republikou a Evropském
společenství (viz č. 7/1995 Sb.), jež jsou stanoveny v článku 67 až 69 této dohody.
Do autorského práva České republiky se tak promítlo v době přijetí zákona
pět dosavadních směrnic evropského komunitárního práva a byly tím zavedeny níže
zmíněné novoty: prodloužení trvání autorských majetkových práv, princip ochrany
investice aj. Současný autorský zákon se tímto krokem stal právním předpisem
soukromoprávní povahy s prvky veřejnoprávní povahy. Za daného stavu lze
konstatovat, že Česká republika má v současné chvíli pro oblast regulace autorského
práva ve vztahu k sjednocené Evropě plně kompatibilní právní předpis.12

12

KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha :
ASPI Publishing, s.r.o., 2002, 187 s. ISBN 80-86395-44-8.
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Občanský zákoník se řadí mezi další prameny autorského práva (stejně tak jím bude
nový občanský zákoník, až nabude své účinnosti dne 1. 1. 2014). Autorský zákon
má k občanskému zákoníku postavení lex specialis, občanský zákoník se v autorském
právu využívá podpůrně, neboť občanský zákoník upravuje oblasti a právní instituty
důležité pro ochranu autorského díla a konkrétně počítačového programu, jejichž úprava
v autorském zákoně chybí. Jedná se zejména o tyto okruhy a témata občanského
zákoníku: obecná ustanovení občanského zákoníku, vztahy vyplývající z práva
na ochranu osob, ochrana osobnosti fyzické osoby, ochrana dobré pověsti právnické
osoby, náhrada škody, bezdůvodné obohacení či promlčení. Postavení autorského
zákona jako lex specialis k občanskému zákoníku potažmo postavení autorského práva
k právu občanskému lze shrnout takto. V rámci občanského práva autorské právo tvoří
zvláštní, relativně samostatnou oblast upravenou zvláštními právními normami
a ovládanou zvláštním i zásadami vyplývajícími ze zákona, tak i ze zvláštní povahy
autorských děl a vztahů k nim vznikajících.13
Další pramen autorského práva je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), jenž upravuje oblasti
a právní instituty důležité pro ochranu počítačového programu. Je jimi především právní
úprava obchodního tajemství, know-how, nekalé soutěže, zákazu konkurence, náhrady
škody či smlouvy o dílo.
Na okraj pojednání o národních pramenech autorského práva je nutno zmínit zákon
č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním“). Jedná
se o obecný předpis českého cizineckého práva a je využitelný v případě
autorskoprávního vztahu s mezinárodním prvkem. Zvláštním předpisem českého
cizineckého

práva

je

samotný

autorský

zákon,

konkrétně

jeho

ustanovení

§ 107 přiznávající ochranu některým zahraničním nehmotným statkům na území České
republiky.
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KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., a kol. Občanské právo hmotné. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha :
ASPI Publishing, s.r.o., 2002, 191 s. ISBN 80-86395-44-8.
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V této souvislosti nutno ještě podotknout, že v současné době již neplatí žádné
podzákonné právní předpisy. Tím jsou míněny například honorářové vyhlášky
(např. vyhláška č. 25/1967 Sb., o úpravě autorské odměny), na základě kterých byly
určovány odměny autorů a v této otázce tak nebyla ponechána autorovi možnost
dohody.
1.7.2. Mezinárodní úmluvy
Na úvod této kapitoly by bylo vhodné uvést, že mezinárodní právo a mezinárodní
smlouvy dotýkající se autorského práva uvedené níže neřeší smluvní licence a toto téma
ponechávají národním legislativám. Proč se tedy zaobírat mezinárodními smlouvami
jako jedním z pramenů autorského práva? Důvod je prostý. Protože samo vnitrostátní
autorské právo, alespoň platné na našem území, se vyvinulo z dvoustranných
mezinárodních autorskoprávních smluv, které historicky předčily úpravu vnitrostátní.14
Vedle níže zmíněných autorskoprávních mezinárodních smluv je nutno zejména zmínit
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966.
V tomto

paktu

je

zakotveno

právo

každého

požívat

ochrany

morálních

a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby,
a to konkrétně v článku 15 tohoto paktu.
Základní mezinárodní smlouvou na poli autorského práva je bezesporu Bernská
úmluva na ochranu literárních a uměleckých děl (Convetion de Berne pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques) ze dne 9. září 1886. Jedná se o multilaterální,
univerzálně otevřenou smlouvu, jejímiž původními signatáři bylo těchto devět států:
Velká Británie, Belgie, Francie, Haiti, Itálie, Německo, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko.
Tehdejší Rakousko Uhersko nebylo signatářem této smlouvy. V důsledku toho se ani
Československo jako jeden z nástupnických států od svého vzniku roku 1918 této
úmluvy neúčastnilo15. Po první světové válce, a to konkrétně dne 22. února 1921,
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TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. 870 s. ISBN 978-80-7179608-4.
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Československo přistoupilo k Bernské úmluvě ve znění berlínské revize. Přejděme ale
k současnosti. Bernská úmluva byla vyhlášena ve Sbírce zákonů vyhláškou
č. 133/1980 Sb. dne 8. července 1980. Tehdejší Československo přistoupilo k Bernské
úmluvě ve znění pařížské revize z roku 1971, tato úmluva nabyla platnosti
pro Československo dne 11. dubna 1980. Nástupnický stát Československa Česká
republika je jejím obsahem dodnes vázán. Jak již bylo zmíněno, Bernská úmluva byla
vícekráte revidována a doplňována, zde jsou uvedeny místa a data její revize
v chronologickém sledu: Paříž – 1896 (pouze doplnění), Berlín – 1908, Bern - 1914,
Řím – 1928, Brusel - 1948, Stockholm – 1967, Paříž – 1971. V současnosti
je 163 signatářů této úmluvy, Bernská úmluva je spravována Světovou organizací
duševního vlastnictví. Signatářům je ponechána volnost ohledně definice díla.
Je ponecháno na rozhodnutí státu, že nějaký statek nebude chráněn jako autorské dílo.
Již Bernská úmluva rozděluje autorská práva na práva majetková a osobní. Ke vzniku
ochrany díla dle Bernské úmluvy není zapotřebí jakéhokoliv formálního úkonu
a autorskoprávní ochrana díla vzniká již jeho vytvořením, úmluva zaručuje
autorskoprávní ochranu po dobu 50 let po smrti autora, je na libovůli státu, zda přizná
delší dobu ochrany díla či nikoliv. Dodejme závěrem, že státy mohou přiznat širší
ochranu autorskému dílu, než je garantována touto úmluvou.
Další významnou mezinárodní úmluvou na poli autorského práva je Všeobecná
úmluva o autorském právu z roku 1952, jejíž revize proběhla v Paříži v roce 1971.
Tato úmluva byla vyhlášena ve sbírce zákonů vyhláškou č. 2/1960 Sb. K uzavření této
úmluvy došlo pod patronací organizace UNESCO. Vedle Bernské úmluvy má zmíněná
úmluva globální světový význam, jedná se o univerzálně otevřenou mezinárodní
smlouvu. Tehdejší Československo a potažmo Česká republika se jí účastní od roku
1960. Jak již bylo zmíněno výše v USA je nutno autorské dílo registrovat, aby vznikla
jeho ochrana autorským právem. Všeobecná úmluva o autorských právech umožnila,
aby byla v těchto státech díla z jiných zemí (kde registrace nebyla podmínkou ochrany)
chráněna i bez registrace, pokud byla označena tzv. copyrightovou výhradou
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(C v kroužku).16 Z uvedeného vyplývá, že copyrightová výhrada (doložka) je stěžejní
pro význam této úmluvy.
Důležitá v té době byla i Dohoda o obchodních vztazích mezi vládou
Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických z roku
1990. Dle této dohody byla poskytována ochrana podle práva autorského k programům
počítačů jako k literárním dílům (pokud program splní pojmové znaky děl podle
autorského zákona). Na základě této bilaterární obchodní dohody se ČSFR zavázalo
vůči USA k poskytnutí ochrany podle práva autorského mj. k programům počítačů jako
literárním dílům podle našeho autorského zákona.17 V roce 2004 byla tato dohoda
ukončena výpovědí ze strany České republiky, a to z důvodu harmonizace českého
práva s právem Evropské unie.
Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (World Intelectual
Propert Organization -WIPO) v článku 2 stanoví, jak již uvedeno výše, definici
duševního vlastnictví.
Dalším pramenem autorského práva na poli mezinárodních úmluv je Dohoda TRIPS
- Trade Related Aspect of Inteclectual Property Rights z roku 1995. Tato dohoda
je přílohou Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (World Trade Organization).
Dohoda TRIPS je spravována zmíněnou organizací. Česká republika je touto dohodou
vázána, je jedním ze 151 signatářů. Tato dohoda se vztahuje se převážně k majetkovým
autorským právům. Její význam spočívá zejména v té skutečnosti, že stanoví
mezinárodněprávní úpravu prostředků ochrany duševního vlastnictví. Autorskoprávní
ochrana počítačových programů byla na multilaterální mezinárodní úrovni poprvé

16

ŠTEDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, 42
s. ISBN 978-80-7357-555-7.
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výslovně zakotvena v rámci TRIPS, která stanoví, že programy jsou chráněny jako díla
literární podle Bernské úmluvy.18
V poslední řadě bych se chtěla zmínit o Smlouvě o autorském právu (v angličtině
WIPO Copyright Treaty, se zkratkou WCT) z roku 1996. Jedná se o mezinárodní
univerzální dohodu, Česká republika je jejím signatářem spolu s dalšími 63 státy a byla
vyhlášena ve sbírce mezinárodních smluv pod č. 33/2002 Sb. m. s. Tato smlouva se také
zabývá ochranou počítačového programu.
1.7.3. Právo Evropské unie
Základním stavebním kamenem práva Evropské unie týkající se konkrétně ochrany
počítačových programů je dnes již zrušená Směrnice Rady č. 91/250/EHS o právní
ochraně počítačových programů z roku 1991. Smyslem této směrnice je sbližování
zákonů a jiných právních předpisů členských států tak, aby byly odstraněny rozdíly
v úrovni ochrany počítačových programů, které mají negativní účinky na fungování
společného trhu.19 V její preambuli jsou vysvětleny důvody vzniku tato směrnice.
Počítačové programy do této doby nejednoznačně chráněny, k vývoji počítačového
programu

je

zapotřebí

značných

finančních

a

technických

zdrojů,

naopak

ke zkopírování počítačového programu dojde za zlomek nákladů. Počítačový program
hraje stále významnější roli v mnoha průmyslových odvětvích. Počítačový program
je dílem literárním. Státy EHS jsou povinny ji aplikovat do svých právních řádů.
Tato směrnice nedává definici počítačového programu. Stejně jako současný autorský
zákon chrání pouze vyjádření myšlenky, nikoliv myšlenku samotnou. Je stanovena
podmínka původnosti jako autorova vlastního duševního výtvoru nutná pro ochranu
počítačového programu pomocí autorského práva. Touto směrnicí je stanovena ochrana
počítačového programu na 50 let po smrti autora, na základě této směrnice může být
18
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autorem být i právnická osoba, a to za podmínky takové možnosti ze strany právních
řádů konkrétních států. Členským státům byla dána povinnost zajistit soulad svých
právních řádů s touto směrnicí do 1. ledna 1993.
Směrnicí nahrazující výše uvedenou směrnici o ochraně počítačových programů
je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní
ochraně počítačových programů. Tato směrnice zrušila výše uvedenou směrnici, protože
bylo rozhodnuto z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti nově kodifikovat stávající
právní úpravu na poli ochrany počítačového programu pomocí nové směrnice.
Citujme důvod obsažený v preambuli, který vedl k přijetí této nové směrnice. Rozdíly,
kterými se vyznačují právní předpisy členských států v oblasti ochrany počítačových
programů, mají přímé a záporné účinky na fungování vnitřního trhu. Uvedená směrnice
si klade za úkol zmíněné rozdíly v právních úpravách odstranit a zabránit tomu, aby se
vytvořily rozdíly nové. Nová směrnice na poli ochrany počítačových programů nicméně
obdobným způsobem chrání počítačový program jako směrnice původní (viz ochrana
počítačového programu autorským právem je zaručena v režimu díla literárního,
podmínka původnosti jako autorova vlastního duševního výtvoru nutná pro ochranu
počítačového programu pomocí autorského práva, myšlenky, z nichž vychází
počítačový program, nejsou chráněny, naopak jsou chráněny koncepční materiály,….),
tedy v zásadě se neliší od úpravy předchozí.
1.7.4. Historický přehled autorskoprávních předpisů
Na tomto místě spíše jen pro úplnost uvádím chronologicky právní předpisy,
jež platily pro oblast autorského práva na našem území v minulosti. Prvním z nich
je Císařský patent ze dne 19. října 1846 č. 22 s.b.z.s. Zde byly poprvé uvedeny zásady
pro ochranu děl literárních, hudebních a výtvarných. Dalším zákonem byl zákon
č. 197/1895 Ř. z., o právu původském k dílům literárním, uměleckým, fotografickým,
jenž Československo jako jeden z nástupnických států Rakouska - Uherska převzalo do
svého právního řádu tzv. recepční normou.
Právní normou upravující oblast autorského práva na našem území poprvé vydanou
orgány Československa byl zákon č. 218/1926 Sb., o původském právu k dílům
literárním, uměleckým a fotografickým ze dne 24. listopadu 1926, jež se nevztahoval na
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díla vědecká. Autorská práva (práva původcovská tehdejším jazykem) byla svým
obsahem odlišná, a to konkrétně podle toho, zda byla autor autorem díla literárního,
hudebního, výtvarného či díla fotografického.
Autorský zákon, jenž se přizpůsobil novým politickoekonomickým podmínkám,
byl zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském, jenž byl dvakrát novelizován. Účelem
tohoto autorského zákona bylo podnícení ideové tvorby sloužící zájmu lidu, dále pak
bylo stanoveno, že na výsledku tvůrčí činnosti se budou podílet masy pracujícího lidu
tak, aby se díla stala účinným nástrojem budování socialistické společnosti. Výše
zmíněné bylo výslovně uvedeno v ustanovení § 2 tohoto zákona. V tomto zákoně
jakožto v autorském zákoně navazujícím chybí definice autora. Subjektivní autorská
práva odpovídala koncepci dualismu, byla tedy rozeznávána autorská práva osobnostní
a autorská majetková práva.
Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, byl přijat
v rámci velké rekodifikace v 60. letech minulého století. Byl šestkrát novelizován
a až do roku 2000 tvořil základ české právní úpravy oblasti autorského práva. Zmíněný
zákon vycházel ze státního monopolu k filmu, rozhlasu, televizního vysílání, byly zde
stanoveny široké úřední licence a tímto zákonem byl zaujat paternalistický přístup státu
k autorům děl. Jako zajímavost oproti stávající úpravě autorského práva uvádím fakt,
že dle tehdejší právní úpravy právo na autorskou odměnu za užití díla bylo absolutním
majetkovým právem. Již tento autorský zákon zavedl ochranu počítačového programu,
nicméně počítačový program musel splnit všechny pojmové znaky díla (zmíněné byl
do tohoto zákona zapracováno poprvé roku 1990, a to novelou zákona č. 89/1990 Sb.).
Dále uveďme, že tento autorský zákon postrádá definici autora a naopak oproti
současnému stavu autorského zákona obsahoval úpravu smlouvy o vytvoření díla.
Dle

zmíněného

zákona

subjektivní

autorské

osobnostněmajetkový jednotný monistický celek.

právo

bylo

bráno

jako

Za užití volných děl byla tímto

zákonem stanovena povinnost odvodu příspěvku do kulturních fondů, tato povinnost
byla zrušena až k datu 1. ledna 1994.
Aby byl výčet kompletní, nesmíme vynechat zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský
zákoník, a to konkrétně jeho právní úpravu v sekci uzavírání hospodářských smluv –
dodávky z dovozu (viz ustanovení § 235 hospodářského zákoníku - dodavatel odpovídá
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za porušení práv k vynálezům a průmyslovým vzorům, k ochranným známkám,
k označení původu výrobku, autorských a jiných práv zahraničních osob a ustanovení
§ 256 hospodářského zákoníku – dodavatel je povinen upozornit odběratele na práva
k vynálezům, k ochranným známkám, k označením původu výrobku, a na autorská
a jiná obdobná práva zahraničních osob, omezující užívání dovážených výrobků
či dovážené dokumentace). Nicméně zmíněná úprava se vztahovala pouze na vztahy
s mezinárodním prvkem.
Pokud v této kapitole řešíme již neúčinné právní předpisy upravující oblast
autorského práva na našem území, není bez zajímavosti zmínit úplně první právní
předpis definovaný jako plnohodnotný autorský zákon. Tento zákon, který vznikl v roce
1709 a platil na území Velké Británie včetně jejích přidružených kolonií, nesl název
Statute of Anne („zákon královny Anny“).
1.8.

Účinnost současného autorského zákona

Autorský zákon jako poslanecký tisk č. 443/1999 byl schválen Poslaneckou
sněmovnou dne 2. března 2000 a jako senátní tisk č. 208/2000 byl schválen Senátem
dne 11. dubna 2000. Prezident republiky podepsal tento zákon dne 27. dubna 2000
a byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 36 dne 12. května 2000. V ustanovení
§ 118 autorského zákona je stanovena jeho účinnost dnem 1. prosince 2000 a předchozí
ustanovení zrušuje starý autorský zákon (zákon č. 35/1965 Sb.).
1.9.

Systematika autorského zákona

Autorský zákon je rozdělen na dvanáct částí, a to na vlastní znění zákona, ostatní
části zabírají ustanovení přechodná a závěrečná, změny zákonů a zrušovací ustanovení.
Konkrétně podle jednotlivých ustanovení se autorský zákon dělí tímto způsobem:
právo autorské je upraveno v ustanovení § 2 až § 66, šest práv souvisejících s právem
autorským je upraveno v ustanovení § 67 až § 87 (těmito souvisejícími právy jsou:
práva k výkonům výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce
zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu
k jeho prvnímu záznamu, právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání,
právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání
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majetkových práv, právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením
rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu), zvláštní majetkové právo
pořizovatele databáze k jím pořízené databázi je upraveno v ustanovení § 88 až § 94
(jedná se o právo sui generis, nelze je řadit mezi práva související s právem autorským),
ochrana osobnostních a majetkových práv autorských je upravena v ustanovení
§ 40 až § 45, kolektivní správa majetkových práv autora je upravena v ustanovení
§ 95 až § 104 a na samý konec zákona jsou ustanovení společná a závěrečná včetně
novelizací zákonů.
1.10. Dispozitivní a kogentní autorského zákona
Nutno na tomto místě uvést, že převážná část ustanovení autorského zákona
má povahu dispozitivní. V tomto ohledu je zde pomítnuta zásada autonomie vůle
a smluvní volnosti. Lze si odchylně dohodnout jinou právní úpravu v případě, pokud
autorský zákon tento postup nezakazuje, pokud z povahy ustanovení tohoto zákona
nevyplývá, že se nelze odchýlit či pokud autorský zákon o této otázce mlčí (uplatní
se zde zásada vše je dovoleno, co není zakázáno). Autorský zákon často dává možnost
odchylného ujednání (tato možnost je obvykle uvedena těmito slovy: „....pokud není
stranami dohodnuto jinak“).
Nicméně s ohledem na fakt, že autorský zákon je zákonem s prvky veřejnoprávní
povahy, při kterých dochází k ochraně veřejného zájmu, mají v něm nezastupitelné
místo i ustanovení kogentní. Nicméně v autorském zákoně rozdílně například
od obchodního zákoníku není taxativně stanoveno, která ustanovení mají kogentní
povahu. Kogentní ustanovení v autorském zákoně se uplatňuje v těchto případech:
vymezení absolutní výlučnosti práva erga omnes, omezení absolutní výlučnosti práva
erga omnes, ochrana hospodářsky slabší strany (např. poskytovatel licence), ochrana
před zneužitím výlučného práva erga omnes, úprava zákonných licencí (zákonné
omezení výlučného duševního vlastnictví ve veřejném zájmu, možnost bezplatného
užívání cizího majetku).
1.11.

Věcná působnost autorského zákona

Budeme – li se na tomto místě zabývat věcnou působností autorského zákona,
je nutné zmínit důležitou vlastnost autorského práva, a to jeho územní omezenost. Práva
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k nehmotným statkům obecně (včetně autorského práva) jsou založena na teritoriálním
omezení a ochrana je poskytována vždy podle určitého právního řádu jen pro oblast
daného státu, splňuje-li určitý výtvor podmínky daného státu pro autorské dílo.
Nelze tedy tvrdit, že pokud v jednom státě splňuje výtvor podmínky konkrétního státu
nutné pro to, aby tento výtvor byl považován za autorské dílo, tato skutečnost
automaticky znamená, že to bude splňovat i ve státě druhém. Z tohoto důvodu je na
místě

individuální

zkoumání

určitého

díla

a

poté

zodpovězení

otázky,

zda podle konkrétního právního řádu lze na výtvor pohlížet jako na autorské dílo.
V této souvislosti se také uplatňuje zásada lex loci protectionis, tj. rozsah, obsah
a způsoby autorskoprávní ochrany díla se řídí předpisy určitého státu. Podle tohoto
práva je tedy nutné například určit, zdali je konkrétní předmět práva v konkrétní zemi
vůbec nehmotným statkem chráněným autorským zákonem či nikoliv, zhodnotit
možnost či nemožnost převodu majetkových práv nebo posoudit otázky omezení
subjektivních autorských práv apod.20 A právě mezinárodní smlouvy na poli autorského
práva zmíněné výše byly uzavřeny především proto, aby jejich pomocí došlo překonání
negativ výše popsaného stavu. Pro přeshraniční výkon autorských práv tak princip
lex loci protectionis nelze považovat za ideální. Vhodnější by bylo, pokud by právní
vztahy k autorskému dílu coby nehmotnému statku byly posuzovány dle práva státu
původu takového nehmotného statku, tedy na základě principu lex loci origines.21
Shrneme–li výše uvedené, zásada teritoriality je tradiční zásadou na poli práv duševního
vlastnictví. V praxi to znamená, že působnost autorského zákona se vztahuje pouze
na takové užití díla, k němuž došlo na území České republiky, resp. to znamená,
že autorské právo stanovené autorským zákonem platí jen v hranicích České
republiky.22
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ŠTEDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, 71
s. ISBN 978-80-7357-555-7.
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ŠTEDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového programu. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, 71
s. ISBN 978-80-7357-555-7.
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TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. 862 s. ISBN 978-80-7179608-4.
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Cizinecké

právo

v rámci

autorského

zákona

je

upraveno

v ustanovení

§ 107 autorského zákona. V závěrečných ustanoveních tohoto zákona je přiznána
ochrana některým zahraničním nehmotným statkům na území České republiky.
Autorský zákon se vztahuje především na díla státních občanů České republiky,
ať již byla zveřejněna či vytvořena kdekoliv. Věcná působnost autorského zákona
se

týká

děl,

přičemž

vychází

z legálního

kritéria,

kdo

je

autorem

díla.

Toto soukromoprávní kritérium je založeno na veřejnoprávním prvku. Jím je pojem
státního občanství.23Občanům České republiky jsou rovnocenné osoby s právem azylu
v České republice a na stejnou úroveň jsou postaveni současně příslušníci členského
státu EU, v tomto případě je zde promítnuta zásada zákazu diskriminace na základě
příslušnosti, jedna ze zásad komunitárního (evropského) práva.24
Další skupinu děl, na něž se vztahuje autorský zákon, tvoří díla cizích státních
příslušníků a osob bez státní příslušnosti, a to za předpokladu, že Česká republika
je vázána mezinárodními smlouvami, jež byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů České
republiky. Zde se promítá asimilační režim pro ochranu cizích autorů vycházející
ze zmíněných mezinárodních smluv. Členské státy jsou povinny poskytovat
příslušníkům jiných signatářských zemí stejnou ochranu jako vlastním příslušníkům.25
V případě, že neexistují zmíněné mezinárodní smlouvy, autorský zákon se vztahuje
na autorská díla cizích státních příslušníků, osob bez státní příslušnosti, je - li zaručena
vzájemnost, tzn. že stejná práva jsou zaručena v dané zemi i občanům České republiky.
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TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. 862 s. ISBN 978-80-7179608-4.
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volně

šiřitelných
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počítačových

programů,

publikováno

na

MAISNER, M., KŘIŽKA, M., FLAŠKÁR, M.: Teritorialita a kolizní problematika licenčních smluv, publikováno
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Jedná se o promítnutí zásady reciprocity v autorském zákoně. Poslední případ,
kdy se autorský zákon vztahuje na autorská díla, je tehdy, pokud nejsou splněny žádné
podmínky zmíněné výše (mezinárodní smlouvy, zásada vzájemnosti) a dílo bylo poprvé
na území České republiky zveřejněno, či má - li zde autor bydliště, tak jsou tato díla
cizích státních příslušníků, osob bez státní příslušnosti chráněna jako díla občanů České
republiky. Je nutné ještě zmínit skutečnost, že v tomto případě trvání autorských práv
děl cizích státních příslušníků nemůže být delší, než ve státu původu díla.
Není-li splněn žádný ze shora uvedených zákonných předpokladů pro působnost
autorského zákona, pak platí, že ustanovení autorského zákona se na zahraniční dílo
nevztahují. To znamená, že jeho užití by bylo na území České republiky volné,
v autorskoprávním režimu domaine public. Do tohoto režimu by se zahraniční dílo
ovšem dostalo z jiného právního důvodu než z důvodu skončení doby trvání
majetkových autorských práv.26
Co se týče rozhodného práva v závazkových právních vztazích, tak by bylo vhodné
na tomto místě ve stručnosti uvést následující. Ve vztazích s mezinárodním prvkem
je nutné určit obligační statut, tj. právní řád, kterým se tento vztah bude řídit. Pokud
výše uvedené máme aplikovat na pole autorského práva, tak jako vhodný příklad
poslouží licenční podmínky. Licenční podmínky nemohou existovat bez návaznosti
na určitý právní řád. Licenční podmínky jsou dokumentem mnohdy stručným a právě
právní řád daného státu je dotváří.
Bernská úmluva otázku obligačního statutu neřeší. Římská úmluva o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy ze dne 19.6.1980 a na ní obsahově navazující
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném
pro smluvní závazkové vztahy /Nařízení Řím I/ a nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 864/2007, o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy /Řím
II/ neobsahuje speciální kolizní normu pro licenční vztahy a tudíž se na licenční právní
vztahy v případě absence volby práva ze strany smluvních partnerů použije kolizní
26

TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. 875 s. ISBN 978-80-7179608-4.
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určovatel právní řád bydliště/sídla nabyvatele licence27 (pokud je jako charakteristické
plnění z licenční smlouvy považována úplata).
Nicméně zaměřme se v této otázce na obecný právní předpis českého cizineckého,
a tím je zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním. Dle tohoto zákona
v otázce absolutních práv nehmotným statkům se vychází se z práva státu, který na
svém území stanoví subjektivní práva k hmotným statkům. Dále pak jsou tímto
zákonem řešena relativní práva k nehmotným statkům, a tím jsou zmíněné závazkové
vztahy v oblasti autorského práva. Relativní práva jsou zde upravena následujícím
způsobem. Na prvním místě je stanovena volba práva. V této souvislosti je nutno
podotknout skutečnost, že smluvní volnost stran není neomezená a využívá se pouze
u vztahů s mezinárodním prvkem. Není tedy možné, aby dva čeští občané praktikovali
volbu práva. Ještě pro úplnost uvádím, že stranami zvolený právní řád je nutné
aplikovat od začátku právního vztahu do jeho úplného konce. Nedojde – li stranami
k volbě práva, nastupují automaticky ze zákona kolizní určovatele pro konkrétní
smluvní typy (například kupní smlouva a smlouva o dílo, pojistná smlouva, příkazní
smlouva či smlouva o obchodním zastoupení). Na závěr této kapitoly by bylo vhodné
ještě podotknout fakt, že ve výše uvedeném zákoně chybí kolizní určovatel pro určení
právního řádu týkající se licenčních smluv (ve výčtu smluvních typů licenční smlouva
není uvedena), z tohoto důvodu jsou tímto zákonem licenční smlouvy považovány
za smlouvy inominátní a platí pro ně následující obecné kolizní určovatele: právo
bydliště (sídla) státu, právo místa uzavření smlouvy, v případě uzavření mezi
nepřítomnými – právo státu sídla příjemce návrhu.
1.12.

Novely autorského zákona

Autorský zákon byl od svého vzniku v roce 2000 vícekrát novelizován, nicméně
na tomto místě by bylo vhodné uvést významnou novelu autorského zákona provedenou
zákonem č. 216/2006 Sb. Účinnost této novely byla stanovena od data 22. května 2006.
Touto novelou došlo zpřesnění a doplnění autorského zákona a současně její pomocí
27

JANSA, L.: Právní aspekty implementace projektu „Creative Commons“ v České republice, publikováno na
http://europe.creativecommons.org/webfm_send/11
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bylo implementováno do právního řádu České republiky osm evropských směrnic Rady
a Evropského parlamentu v oblasti ochrany autorského práva.
Tato novela autorského zákona zavedla podstatné změny ve vztahu k počítačovým
programům. Předně zde byla řešena otázka zjednodušení způsobu uzavírání smlouvy,
jež byla reflektována do ustanovení § 46 autorského zákona, toto ustanovení je speciální
úpravou ke kontraktaci upravené v občanském zákoníku a důvodem jeho vzniku byla
především skutečnost, aby se v budoucnu platně uzavíraly licenční smlouvy na dálku
v prostředí internetu či masové distribuci počítačových programů, kde nedocházelo
k individuálnímu jednání. Dále touto novelou autorského zákona bylo výslovně
stanoveno, že užití počítačového programu pro osobní potřebu není volným užitím
dle § 30 (viz ustanovení § 30 odst. 3 autorského zákona). Touto novelou byla stanovena
definice oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu (konkrétně viz
ustanovení § 66 autorského zákona), dále pak došlo ke změnám v otázce právní úpravy
zaměstnaneckého

díla

(viz

ustanovení

§

58

autorského

zákona

–

nově

se mezi zaměstnance řadí i statutární orgán, vytvářela – li osoba v postavení tohoto
orgánu dílo ke splnění svých úkolů vyplývajících z právního vztahu k právnické osobě,
nově zaměstnavatelem se míní i ten subjekt, ke kterému byl pracovník přiřazen
k dočasnému výkonu práce, aniž by vznikl pracovně právní vztah – viz agenturní
zaměstnávání), nakonec ještě zmiňme fakt, že pomocí zmíněné novely autorský zákon
nově upravuje přestupky a správní delikty včetně sankcí, které byly až do vytvoření této
novely obsaženy v přestupkovém zákoně.
1.13.

Organizace na poli autorského práva

Mezinárodní organizací zastřešující autorské právo na své úrovni je bezesporu
Světová organizace duševního vlastnictví (World Intelectual Property Organization,
zkratka WIPO), jež byla založena v roce 1967 Úmluvou o zřízení Světové organizace
duševního vlastnictví. Jedná se o primární mezinárodní fórum ochrany duševního
vlastnictví, jež má pod svou správou 23 mezinárodních smluv o duševním vlastnictví a
ještě dodejme, že na jejím poli dochází ke sjednávání mezinárodních smluv týkajících
se této oblasti.
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V České republice bohužel neexistuje žádná výše popsaná zastřešující organizace
dotýkající se všech oblastí práv k duševnímu vlastnictví. Najdeme zde však např. osoby
činné na poli správy autorského práva zabývající se kolektivní správou sdružených
zastoupených nositelů autorských práv. Obvykle jsou právnické osoby sdružující autory
člensky rozrůzněny podle jednotlivých druhů autorů – spisovatelů, režisérů, výtvarníků,
skladatelů.28 Zde je namátkou uvedeno pár zmíněných subjektů: DILIA – Divadelní,
literární a audiovizuální agentura, OSA- Ochranný svaz autorský (pro práva k dílům
hudebním), GESTOR- Ochranný svaz autorský. Osobami sdružujícími autory,
aniž by však vykonávaly kolektivní správu, je např. Svaz českých spisovatelů,
Svaz českých umělců, Obec českých spisovatelů, Unie českých spisovatelů.
V závěru ještě zmiňme další organizace na poli autorského práva, jsou jimi
veřejnoprávní fondy. V případě, kdy majetková práva připadnou státu, a to buď
na základě závěti zůstavitele nebo na základě odúmrti, nebo na základě nástupnictví po
zaniklé právnické osobě, vykonávají tato práva autorským zákonem určené
veřejnoprávní fondy.29 Jedná se o Státní fond kultury České republiky, a pokud jde
o díla audiovizuální Státní fond kinematografie (viz novela autorského zákona
provedená zákonem č. 496/2001 Sb.).
2) D Í L O , P O Č Í T A Č O V Ý
2.1.

PROGRAM

Definice díla podle autorského zákona, kategorizace děl, fiktivní díla

Abychom mohli řešit otázky ochrany autorského díla, potažmo otázky spojené
s právní ochranou počítačového programu, je nutno na tomto místě podrobně rozebrat
otázku podmínek, které musí jakékoliv dílo splňovat, aby bylo možno jej nazývat
autorským dílem v souladu s autorským zákonem a také s tím takto nakládat. Definice
díla podle autorského zákona je obsažena hned v úvodních ustanoveních tohoto zákona,
28
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a to konkrétně v ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona. Podle zmíněného ustanovení
zákona autorské dílo musí být dílem literárním, jiným dílem uměleckým
nebo vědeckým s tím, že současně se musí jednat o jedinečný výsledek tvůrčí činnosti
autora, který je vyjádřen v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě.
K podmínce jedinečnosti (druhá podmínka) by bylo vhodné podat vysvětlení v tom
smyslu, že aby bylo dílo považováno autorským zákonem za jedinečné, v minulosti
nevzniklo dílo stejné zejména co do kvality, obsahu a formy. V případě,
že se po vytvoření díla vyskytne dílo stejné kvality, obsahu i formy, dílo později vzniklé
je plagiátem dříve vzniklého autorského díla. Jedinečnost díla lze definovat jako pečeť
autorovy osobnosti30 či duševní plod31, přičemž tento duševní plod tvorby vyplývá
ze zvláštních osobních vlastností32. Pojmovému znaku tvůrčí činnosti ve smyslu
autorskoprávním vyhovuje pouze takový duševní výtvor, který je jako výsledek tvůrčí
fantazie individuálním projevem osobnosti autora. Z toho, že jde o projev osobnosti
autora, vyplývá způsobilost k jeho jedinečnosti.33 Tvůrčí činnost tvoří základní
předpoklad vzniku autorského díla a autorskoprávní ochrany (není již třeba splnění
žádných jiných podmínek, zvláště formálních).34 K podmínce objektivního vyjádření
30
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ve vnímatelné podobě (třetí podmínka) uveďme, že se jedná o vnímatelnou podobu díla
pomocí smyslů. Jedná se o jakoukoliv vnější formu materializace díla. Autorský zákon
výslovně uvádí též podobu materializace elektronické. Dílo splňuje podmínky
autorského díla, ať již je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě trvale nebo pouze
dočasně. Hmotné vyjádření, ani to, aby byla podoba vnímatelná všemi členy veřejnosti,
se nevyžaduje; stačí omezený okruh členů veřejnosti, jimiž je tato podoba vnímatelná.
Plně postačující je již sama způsobilost vnímatelnosti; k faktickému vnímání dojít
nemusí.35 Shrneme-li druhou a třetí podmínku definice díla, předpokladem vzniku
autorského díla je tvůrčí činnost autora, na jeho konci je jedinečný autorův výtvor,
v díle je tak promítnuta autorskoprávní individualita.36 Autorské dílo je objektivně
vyjádřený duševní výtvor spočívající v individuálním ztvárnění myšlenky, jedná
se o nehmotný statek, jehož základním rysem je individualita.
Dále autorský zákon ve zmíněném ustanovení uvádí demonstrativní výčet typických
děl:

dílo

slovesné,

hudební,

dramatické,

fotografické,

malířské,

sochařské,

architektonické, kinematografické, dílo kartografické aj.... Konstrukce definice
autorského díla uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona tedy v sobě
obsahuje jak generální klauzuli (současné splnění třech podmínek) a demonstrativní
výčet typických autorských děl. Důvodem generální klauzule v definici autorského díla
je především umožnit ochranu i těm dílům, která nejsou v současnosti ani druhově
známá.37 Zda jsou v konkrétním případě splněny legální pojmové znaky díla, je otázkou
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právní, která přísluší posouzení soudu (i když závisí na posouzení mimoprávních
skutečností, k nimž je potřeba odborných znalostí – znalecké posouzení).38
Finálně poukazuji na skutečnost, že nezáleží na rozsahu, účelu nebo významu díla,
aby dílo spadalo pod definici díla dle autorského zákona v případě, že splní tři
výše uvedené podmínky. Pro ochranu děl není rozhodná jejich hodnota či účel
vytvoření, dle autorského zákona pak autorskoprávní ochrany mohou požívat díla
pornografická, díla propagující zločinecké, rasově i nábožensky nesnášenlivé či jinak
nezákonné ideologie.39 Tím však není jakkoli dotčena veřejnoprávní ochrana (zejména
trestněprávní).
Podívejme se nyní ve zkratce na definici autorského díla v historickém kontextu.
Předchozí autorský zákon (zákon č. 35/1965 Sb.) v definici díla opomíjí uvést
jeho vyjádření v objektivně vnímatelné podobě (viz ustanovení § 2 zmíněného zákona).
Ještě starší autorský zákon z roku 1953 (zákon č. 115/1953 Sb.) uvádí podmínku tvůrčí
činnosti autora a současně je zde uvedeno demonstrativní vymezení autorských děl.
Autorský zákon č. 218/1926 Sb. v ustanovení § 1 týkajícího se předmětu práva
původcovského (autorského) nezmiňuje díla vědecká a za dílo považuje všechny výrony
z oboru krásné i vědecké literatury a umění a současně dodává demonstrativní
vyjmenování těchto děl (viz ustanovení § 4 zmíněného zákona). Na poli mezinárodního
práva týkajícího se autorskoprávní otázky zmiňme Bernskou úmluvu na ochranu
literárních a uměleckých děl z roku 1886 a její pojetí díla. V článku 2 této úmluvy
je demonstrativní vymezení typů děl, nicméně členský stát může stanovit, že některý
výtvor uvedený v demonstrativním výčtu není dílem. V poslední řadě ještě zmiňme
slovenský autorský zákon (viz zákon č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom, ve znění pozdějších předpisů), dle kterého předmětem
38
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autorského práva je literární či jiné umělecké dílo, které je výsledkem vlastní tvořivé
duševní činnosti autora a dále je zde uveden demonstrativní výčet děl, jež zahrnuje také
počítačový program. V definici díla podle slovenské právní úpravy tak oproti tuzemské
stávající právní úpravě chybí podmínka jedinečnosti díla.
Vraťme se k první podmínce autorského díla dle definice v autorském zákoně,
a tou je skutečnost, že dílo musí být dílem literárním, jiným dílem uměleckým či dílem
vědeckým. Tímto se dostáváme k otázce kategorizace děl podle autorského zákona.
Vedle děl uvedených v demonstrativním výčtu zná zákon „trojí“ vyšší druhové
roztřídění děl (literární, jiná umělecká, vědecká)40, s tím, že literární díla jsou zvláštním
druhem uměleckých děl. To znamená, že po díle je zákonem požadováno mít literární,
jiný umělecký či jiný vědecký účin.41 Nicméně pro autorskoprávní ochranu není
podstatné, z jaké oblasti dílo je 42 a obsah autorského práva je stejný pro všechny druhy
literárních, jiných uměleckých či vědeckých děl. 43 Na závěr otázky kategorizace děl
podle autorského zákona dodejme, že ustanovení § 65 autorského zákona výslovně
uvádí, že počítačový program bez ohledu na formu jeho vyjádření je chráněn
jako literární dílo. V této souvislosti dodávám, že i Bernská úmluva na ochranu
literárních a uměleckých děl a právo Evropské unie pohlíží na počítačový program
a jeho zařazení stejným způsobem.
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Aby byla tato podkapitola práce týkající se definice autorského díla úplná, je nutno
zmínit okrajově otázku fiktivních děl, jež budou podrobněji rozebrána dále v této práci.
Autorský zákon zná zásadně tři typy fiktivních děl, a to: počítačové programy, databáze
a fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, (viz ustanovení § 2 odst. 2
autorského zákona). Jedná se o zákonný taxativní výčet fiktivních děl. To, že se jedná
o díla fiktivní, nejlépe ukáže přesná citace autorského zákona, protože za dílo
se „považuje“ též…. Právě slovo „považuje“ napovídá, že se nejedná o díla v pravém
smyslu, nicméně za splnění určitých podmínek těmto dílům autorský zákon poskytuje
stejné postavení a ochranu jako dílům, jež splňují generální klauzuli definice autorského
díla (podrobněji viz níže). Shrneme – li, tak zakotvením právní fikce zaručující
předmětným výtvorům stejnou úroveň autorskoprávní ochrany jako je stanovena
pro autorská díla – počítačové programy, databáze, fotografie jako zvláštní díla, kterým
je formou fikce přiznána autorskoprávní ochrana jako autorským dílům, bylo vyhověno
závazkům vyplývajícím z komunitárního (dnes evropského) práva.44
2.2. Slabé prvky děl
Tato podkapitola se zabývá otázkou, co není autorským dílem. Zopakujme,
jak již bylo uvedeno v úvodní kapitole této práce, že autorské právo nechrání vlastní
řešení, ale vyjádření tohoto řešení. Pokud by to bylo naopak a autorské právo
by chránilo již řešení, vznikla by situace, kdy by došlo k zabránění vědeckému
a teoretickému pokroku. Autorské právo není a nemá být nástrojem sloužícím
k monopolizaci informací jako takových, informace nejsou produktem tvůrčí činnosti
a postrádají autorskoprávní individualitu,45předmětem ochrany právem autorským
je až individuální tvůrčí ztvárnění určitého obsahu.46
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Výše zmíněné (absence ochrany řešení samotného) je výslovně uvedeno
v ustanovení § 2 odstavec 6 autorského zákona, dle kterého dílem není námět díla sám
o sobě, nápad, myšlenka, princip, metoda, objev, vědecká teorie, aj. Jedná
se o demonstrativní výčet a pro téma této práce je důležité zmínit, že i programovací
jazyk sám o sobě či vývojové diagramy (nejsou-li objektivně vyjádřeny navenek) nejsou
chráněny jako dílo a tím se připojují k zákonnému výčtu právě zmíněnému.
Pro konkretizaci výše uvedeného je vhodný následující příklad. Vzorec, který popírá
teorii relativity, není chráněn autorským zákonem, autorským zákonem však je chráněn
například vědecký článek o tomto vzorci či počítačový program, jenž ztvárňuje tento
algoritmus. Z tohoto důvodu je kdokoliv oprávněn z hlediska autorskoprávního
bez dalšího používat algoritmus, ale nesmí používat počítačový program, v němž
je tento algoritmus ztvárněn.
Zastavme se u otázky, zda může být autorským zákonem chráněna vnitřní
struktura počítačového programu, která vyjadřuje jeho interní logiku, sestává
se z předem daného pořadí příkazů nebo zda může pomocí autorského zákona být
chráněn

způsob

komunikace

počítačového

programu

s jeho

uživatelem

–

tzv. komunikační vzhled - nabídky uživatelského menu, posloupnost obrazovkových
formulářů a dialogových oken. V této otázce učinil jasno až Soudní dvůr EU ve věci
sp. zn. 5 As 38/2008. Nejvyšší správní soud České republiky položil uvedenému soudu
níže

popsanou

předběžnou

otázku

(předběžná

otázka

ve

věci

C-393/09

ze dne 22. prosince 2010 – Bezpečnostní softwarová asociace-Svaz softwarové ochrany
v. Ministerstvo kultury). Nejvyšší správní soud se v zásadě dotázal, zda pro účely
autorskoprávní ochrany počítačového programu jakožto autorského díla se podle
směrnice Rady 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů „vyjádřením
počítačového programu v jakékoliv formě“ rozumí také grafické uživatelské rozhraní
počítačového programu nebo jeho část. Soudní dvůr konstatoval, že „grafické
uživatelské rozhraní není formou vyjádření počítačového programu ve smyslu
čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně
počítačových programů, a nemůže se na něj vztahovat autorskoprávní ochrana
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počítačových programů podle této směrnice.“47 Obdobně judikoval soudní dvůr ES
ve věci předběžné otázky v případu vedeného pod spisovou značkou C-406/10 ze dne
2. května 2012 – SAS Institute Inc. – World Programming Ltd. Britský soudní orgán
položil tyto předběžné otázky: Jsou funkce počítačového programu, programovací jazyk
a formát datových souborů užívaných tímto počítačovým programem k využití
některých jeho funkcí formou vyjádření počítačového programu? Je jim v důsledku této
skutečnosti přiznána autorskoprávní ochrana? Soudní dvůr k posuzované otázce uvedl,
že předmětem ochrany je jakákoliv forma vyjádření počítačového programu, která
umožňuje program rozmnožit v různých kódech. Zdrojový či strojový kód jsou formou
vyjádření programu a proto jim přísluší autorskoprávní ochrana. Naproti tomu funkce
programu, programovací jazyk či formát souborů, který program využívá, nejsou
formou jeho vyjádření, a proto autorsky chráněny nejsou. Zde je i závěr soudu o tom,
že grafické rozhraní, kterým program komunikuje se svými uživateli, rovněž nepodléhá
ochraně. Rozhraní totiž neumožňuje rozmnožení programu, ale představuje pouze dílčí
prvek, jehož prostřednictvím uživatelé využívají funkce programu. Přiznání
autorskoprávní ochrany funkcím programu by znamenalo umožnit monopolizaci
myšlenek na úkor technického pokroku a rozvoje.48
K tomuto tématu je nutno dodat s ohledem na oblast počítačových programů,
jíž se převážně zaobírá tato práce, že autorský zákon ve svém ustanovení § 65 odst. 2
striktně stanoví, že myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoliv prvek
počítačového programu včetně těch, které jsou podkladem pro propojení s jiným
programem, nejsou podle tohoto zákona chráněny.
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Jinými slovy: zákonná ochrana nedopadá na „nápad nového softwaru“ či na principy
jeho fungování49, autorským právem není chráněno vlastní řešení počítačového
programu, ale až jeho následné ztvárnění. Závěrem dodejme, že je vhodné zajistit
ochranu myšlenky jiným způsobem, protože autorské právo z důvodů uvedených výše
k tomuto neslouží. Zde pouze nastiňuji možné způsoby ochrany myšlenky: patentová
ochrana, smluvní zajištění ochrany myšlenky, problematika otázky firemního tajemství
– právo k obchodnímu tajemství, právo proti nekalé soutěži. V poslední řadě ještě
dodejme, že název počítačového programu nebude většinou chráněn autorským
zákonem (pokud nebude sám o sobě splňovat pojmové znaky autorského díla –
viz ustanovení § 2 odst. 3 autorského zákona), lze též využít jeho ochrany pomocí
ochranné známky.
2.3.

Díla nepožívající ochranu autorským zákonem

Úkolem této podkapitoly práce je vyjmenování případů, ve kterých autorský zákon
neposkytuje svojí ochranu výsledkům tvůrčí duševní činnosti i v případě, že tento
výsledek splňuje legální definici autorského díla dle autorského zákona.
Za prvé uveďme oblast volných děl, tj. děl, u nichž uplynula doba trvání
majetkových práv. Tato problematika bude rozebrána v navazujících kapitolách.
Dále pak autorský zákon ve svých úvodních ustanoveních, a to jmenovitě
v ustanovení § 3, jako výjimku z ochrany podle práva autorského uvádí dílo veřejného
zájmu. Za ně pak pokládá díla úřední a výtvory tradiční lidové kultury. Dílem úředním
je například míněn právní předpis, rozhodnutí, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík,
sněmovní či senátní publikace či státní symbol nebo symbol jednotky územní
samosprávy aj. Autorský zákon podává pouze demonstrativní výčet těchto úředních děl.
Výtvorem tradiční lidové kultury, které autorský zákon bere jako výjimku a nechrání
jej, je pouze takový výtvor tradiční lidové kultury, u něhož jméno autora není známo
(nejedná se ani o dílo anonymní či pseudonymní). Nicméně zákon i v tomto případě
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stanoví mantinely užití výtvoru tradiční lidové kultury, a to užití způsobem nesnižující
jeho hodnotu.
Další výjimkou, které autorský zákon nechrání, jsou tzv. zákonné licence. Do tohoto
okruhu spadají například citace, úřední a zpravodajská licence či knihovní licence.
Právě zmíněné je v autorském zákoně upraveno v ustanovení § 31 a následující
v souvislosti s ustanovením § 29 autorského zákona.
Z důvodu systematiky na tomto místě je nutné uvést rovněž volné užití díla,
jež je upraveno v ustanovení § 30 a 30a autorského zákona. Nicméně toto téma bude
rozebráno v dalších částech této práce a proto je tato problematika zde uvedena
zkratkovitě tímto způsobem.
2.4. Počítačový program jako dílo
Počítačový program je chráněn jako autorské dílo, přestože nenaplňuje pojem
autorského díla dle ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona. Podmínky ochrany
počítačového programu jako díla (tzv. kvazidílo, fiktivní dílo) jsou upraveny
v ustanovení § 2 odst. 2 autorského zákona (v tomto ustanovení jsou uvedeny
ne tak striktní podmínky ochrany jako v případě díla dle generální klauzule).
Dle zmíněného ustanovení se za dílo považuje též počítačový program, je – li původní
v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Ustanovení § 2 odst. 2
autorského zákona se vypořádává s evropskou právní úpravou a tak i s faktem,
že málokterý počítačový program splňuje podmínku generální klauzule pro autorské
dílo, z toho důvodu, že chybí jedinečnost díla a podle tohoto ustanovení autorského
zákona stačí pouze jeho původnost. Původnost díla můžeme hodnotit jako kvantitativně
nižší stupeň či autorskoprávně slabší prvek.50 Aby byl počítačový program vlastním
tvůrčím duševním výtvorem, je zapotřebí, aby byl výsledkem myšlenkových postupů
zcela konkrétní fyzické osoby, výrazem činnosti konkrétního autora a jeho rukopisu.
Současně můžeme uvést, že výsledek této činnosti taky vyplývá z námahy, práce,
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odbornosti, praktické zkušenosti, zdatnosti, dovednosti, řešitelského úsilí autora.51
Podmínka původnosti není například splněna v případě, že počítačový program
je výsledkem činnosti programu využívajícího generátor náhodných čísel. Dalo
by se laicky říci, že čím složitější počítačový program je, tím je zde větší
pravděpodobnost, že se jedná o dílo dle autorského zákona s navazující autorskoprávní
ochranou, nicméně vždy je nutné posoudit tvůrčí zpracování podstaty počítačového
programu. Posouzení této neprávní otázky náleží vždy znalci v oboru.
Podmínka původnosti byla implementována do právního řádu České republiky
v rámci sjednocení české legislativy s komunitárním (evropským) právem. Pod vlivem
komunitárního práva se rozšiřuje předmět autorského práva formou fikce o některé
výtvory.52 Uplatnění autorskoprávně slabšího prvku „původnosti“ má za důsledek
na jedné straně značné rozšíření okruhu výtvorů chráněných autorským právem,
na druhé straně se pro uvedené výtvory ochrana stává slabší, neboť teoreticky mohou
existovat dva či více totožných výtvorů požívajících autorskoprávní ochrany přičemž
se v těchto případech bude jednat o originály, přičemž autorský zákon nezná institut
autorskoprávní přednosti (priority).53 Shrneme – li výše uvedené, dospějeme k tomuto
závěru. Za předpokladu, že vytvořený počítačový program není výsledkem rutinní
činnosti, je tento počítačový program v současné době autorským zákonem chráněn,
i když není statisticky jedinečný. Mohou tedy vzniknout nezávisle na sobě dva stejné
programy, které budou chráněny autorským zákonem.54 Zopakujeme – li, že s ohledem
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na výše uvedené počítačový program nemusí splňovat podmínku jedinečnosti,
je u počítačových programů možné, aby vznikly dva počítačové programy nezávisle na
sobě, aniž by jeden počítačový program byl originálem a druhý jeho plagiátem.
Je to možné zejména proto, že počítačové programy jsou určeny k řešení podobných
zadání a při stejných požadavcích, jsou použity stejné postupy (např. vyskladnění),
a počítačové program jsou tvořeny za účelem dosažení stejného výsledku (např.
skladový nebo účetní program). Až ve fázi zpracování počítačového programu
se projeví autorův rukopis, a právě z tohoto důvodu mohou vzniknout na sobě nezávislé
počítačové programy, všechny chráněny pomocí autorského práva. U softwaru zákon
nevyžaduje tak jako u jiných autorských děl jejich individuální povahu. To znamená,
že je naprosto lhostejné z pohledu práva, zda software stejné funkcionality vytvoří jedna
nebo stovky osob. Dokonce i zdrojový kód může být velmi podobný.55
Dle ustanovení § 65 autorského zákona je počítačový program chráněn jako dílo
literární. A to i v případě, že by počítačový program byl brán odborníky za dílo
vědecké. Výše zmíněné ustanovení má tak proklamativní charakter, z tohoto důvodu
není zapotřebí u počítačových programů druh díla zkoumat. Dle zmíněného ustanovení
autorského zákona je počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně
přípravných koncepčních materiálů, chráněn jako dílo literární. Ochrana se poskytuje
bez ohledu na stupeň rozpracovanosti – jedině tak je možné zajistit i ochranu
zdrojového kódu, nikoliv a finálního počítačového programu vnímatelného koncovými
uživateli (viz níže).
Do této doby jsme se zaobírali otázkou podmínek, které musí počítačový program
splnit, aby byl chráněn pomocí autorského zákona. Nicméně zde nebyla uvedena
definice, co je míněno pojmem počítačový program. Na úvod je nutno uvést, že právní
řád České republiky nezná legální definici počítačového programu. Ač se tato
skutečnost může jevit jako nevýhoda, opak je pravdou. Ani všeobjímající definice
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počítačového programu by nebyla schopna držet krok s vývojem v IT oblasti a tudíž
by tato definice bez časté novelizace reagující na technický pokrok v této oblasti nebyla
použitelná. Nicméně jiné právní řády mají situaci odlišnou, například slovenská právní
úprava tuto definici obsahuje. Tato definice je obsažena v zákoně č. č. 618/2003 Z. z.,
o autorském právu a právach súvisiacich s autorským právom, ve znění pozdějších
předpisů. Dle ustanovení § 5 odstavec 8 zmíněného zákona se počítačovým programem
rozumí soubor příkazů a instrukcí použitých přímo anebo nepřímo v počítači. Příkazy
a instrukce mohou být napsané anebo vyjádřené ve zdrojovém kódu nebo strojovém
kódu. Nedílnou součástí počítačového programu je také podkladový materiál potřebný
na jeho přípravu, jestliže splní pojmové znaky díla, je chráněn jako literární dílo.
Nicméně i když tuzemská legislativa definici počítačového programu z výše uvedených
důvodů postrádá, můžeme pro tuto práci použít definice z odborné literatury či definici
dle normy ČSN 36 9001. Počítačovým programem dle uvedené normy je míněna úplná
logicky skloubená posloupnost instrukcí a dat pro řešení dané úlohy. Odborná literatura
nabízí lépe či hůře pojaté definice, jako například soustava příkazů, které jsou schopny
řídit činnost počítače za účelem dosažení konkrétního výsledku.56
Podíváme – li se na mezinárodní pole dotýkající se autorského práva, podmínky
ochrany počítačového programu jsou uvedeny ve Směrnici Rady č. 91/250/EHS
o právní ochraně počítačových programů z roku 1991, kterou zrušila a nahradila
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní
ochraně počítačových programů. Tato směrnice zrušila výše uvedenou směrnici, protože
bylo rozhodnuto z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti nově kodifikovat stávající
právní úpravu na poli ochrany počítačového programu pomocí nové směrnice,
jež nicméně obdobným způsobem chrání počítačový program, jako směrnice původní.
Počítačový

program

je

autorským

právem

chráněn

jako

dílo

literární,

v článku 1 směrnice je stanovena podmínka původnosti jako autorova vlastního
duševního výtvoru nutná pro ochranu počítačového programu pomocí autorského práva,
myšlenky, z nichž vychází počítačový program, nejsou chráněny, naopak jsou chráněny
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počítačových

programů,

publikováno

na

koncepční materiály. Podle směrnice se počítačovým programem rozumí programy
v jakékoliv formě včetně těch, které jsou součástí technického vybavení /hardware/.
Tento výraz zahrnuje rovněž přípravné koncepční práce vedoucí k vytvoření
počítačového programu za podmínky, že povaha těchto prací v pozdější etapě umožní
vytvoření počítačového programu.
Na samý závěr této kapitoly ještě dodejme, že první zmínky o ochraně počítačových
programů

obsahoval

již

zákon

č. 109/1964

Sb.,

hospodářský

zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v ustanovení § 235 zmíněného zákona,
jež byly zahrnuty do části s názvem Ochrana autorského práva zahraničních subjektů.
V této souvislosti dodejme, že tuzemský počítačový program tímto předpisem
ani žádným jiným v uvedené době chráněn nebyl. Situace se změnila novelou dnes již
neplatného zákona (č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů) tím způsobem, tento
autorský zákon již chránil počítačový program za předpokladu splnění všech
pojmových znaků díla, tj. mimo jiné jedinečnosti (jednalo se o novelu č. 89/1990 Sb.).
I když v této době nebyl požadován pro ochranu počítačového programu pouze slabší
prvek původnosti, jedná se o významnou změnu v tom smyslu, že již tento autorský
zákon

s

ochranou počítačového

programu

počítá

výslovně.

Průlom

do systému autorského práva ve vztahu o ochraně počítačových programů přinesl až
současný autorský zákon.57 S ohledem na sjednocení autorského zákona s právem
komunitárním byl začleněn do právního řádu České republiky k ochraně počítačového
programu pouze požadavek jeho původnosti.
2.5. Pojem software
Úvodem je zapotřebí zmínit, že ač laická i odborná veřejnost hodně používá pojem
software jako synonymum k pojmu počítačový program, legislativa České republiky
(ale ani evropská) pojem software nezná a nepoužívá. Pojem počítačový program
je vlastní spíše právní praxi, jelikož autorský zákon používá právě tento pojem. Pojem
software (resp. informační systém) je naproti tomu užíván převážnou většinou osob
57
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pohybujících se v praktické oblasti informačních technologií.58 Pojem software je širší
než počítačový program a je jím míněno programové vybavení počítačů jako celek,
povahově se blíží právnímu pojetí „věci hromadné“.59 Software tak zahrnuje počítačový
program, dokumentaci, hmotný nosič, školení, instalaci, zdrojový kód a v neposlední
řadě

implementaci

počítačového

programu.

Definovat

software

můžeme

jako počítačový program nebo soubor počítačových programů pro prodej, tedy určený
pro trh se vším, co k tomu patří, tedy vlastní program nebo soubor programů
na nosičích, uživatelská příručka, licenční a záruční podmínky spojené většinou
s registrací, vlastní obal, nabídka služeb, servisu, školení, případně další vylepšení
výrobcem či prodejcem pro komerční úspěch a uživatelovo pohodlí. Poukažme v této
souvislosti na duální charakter softwaru. Software zahrnuje jak nosič s příslušenstvím,
tak i vlastní počítačový program jako nehmotný statek.
2.6. Počítačový program jako jiná majetková hodnota
Předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští,
práva nebo jiné majetkové hodnoty. Tímto je v právním řádu České republiky zmíněna
tzv. jiná majetková hodnota (a to konkrétně viz ustanovení § 118 občanského
zákoníku). V této souvislosti pro účely této práce pouze poukažme na fakt,
že počítačový program a licence jako jiná majetková hodnota na rozdíl od autorských
práv jsou disponibilním majetkem a předmětem občanskoprávních vztahů.60
Jinak řečeno se jedná o disponibilní předmět soukromoprávních a ekonomických
vztahů, o předmět s potencionální majetkovou hodnotou.
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Nový občanský zákoník opouští dělení předmětu občanskoprávních vztahů na věci,
práva a jiné majetkové hodnoty, definuje věc v právním smyslu v ustanovení § 489,
podle kterého věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.
Novou úpravou obsaženou ve zmíněném občanském zákoníku je dosaženo stavu
širokého vymezení věci v právním smyslu, jež zahrnuje jak věc hmotnou,
tak i nehmotnou věc (například pro téma této práce důležité předměty spadající
do kategorií průmyslového vlastnictví a obzvlášť subkategorie autorského práva).
Dělení věci na věc hmotnou a nehmotnou je konkrétně uvedeno v ustanovení § 496
nového občanského zákoníku, přičemž dle tohoto ustanovení nehmotné věci jsou práva,
jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.
Dle nového občanského zákoníku tak dochází podle některých názorů k podřazení
nehmotného statku pod věc v právním smyslu, jedná se tak o výrazný posun oproti
stávajícímu právní úpravě obsažené v občanském zákoníku.
2.7.

Okamžik vzniku ochrany díla, okamžik vzniku ochrany počítačového

programu
Okamžik vzniku díla je shodný s okamžikem vzniku ochrany pomocí autorského
práva, tato ochrana vzniká okamžikem vyjádření díla v jakékoliv objektivně vnímatelné
podobě (viz ustanovení § 9 odstavec 1 autorského zákona). Zákonem není vyžadováno,
aby dílo bylo vnímatelné pro všechny lidi, stačí, když vnímatelné pouze pro okruh lidí,
kteří jsou zvlášť odborně způsobilí. Žádné formality (např. zachycení díla do hmotného
substrátu, registrace, notifikace, doložky či autorské označení) nejsou zákonem
pro vznik autorského práva vyžadovány.61 Vznik autorskoprávní ochrany rovněž není
podmíněn například zveřejněním díla, nicméně každý výsledek duševní činnosti
má vždy nehmotnou povahu a u některých druhů děl se projeví až v hmotném substrátu.
V této souvislosti ještě poukažme na ustanovení § 9 odstavec 2 autorského zákona,
dle kterého zničením věci, jehož prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká autorské
právo k němu.
61

TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007. 93 s. ISBN 978-80-7179608-4.

49

Okamžik vzniku ochrany počítačového programu je shodný s okamžikem vzniku
jakéhokoliv jiného díla, počítačový program v tomto ohledu netvoří žádnou výjimku
a tudíž vzniká také až vyjádřením v jakékoliv smyslově vnímatelné podobě. Autorské
právo k počítačovému programu vzniká již vytvořením jeho zdrojového kódu, který
je v dnešní době nejčastější formou vyjádření počítačového programu. To jinými slovy
znamená okamžikem, kdy je možno vnímat zdrojový kód a nikoliv až vytvořením
funkčního počítačového programu. Jiný výklad by totiž nechránil jednotlivá vývojová
stádia počítačového programu.

Jako zdrojový kód či zdrojový text se označuje text počítačového programu
zapsaný v některém (obvykle vyšším) programovacím jazyce. Tento text je poté
předlohou (zdrojem) pro jiný počítačový program, který ho buď přímo provádí
(tzv. interpretuje), nebo z něj vytváří samostatně spustitelný soubor (kompilátor).62
Laicky řečeno, programátor programuje v programovacím jazyku, ve kterém píše
zdrojový kód počítačového programu, tj. text obsahující instrukce programovacího
jazyka, ve kterých je určeno, co má počítač dělat. Tento zdrojový kód nicméně ale nelze
sám o sobě spustit na počítači, naopak se musí kompilovat a tímto způsobem vznikne
spustitelná verze počítačového programu, kterou ale již nelze modifikovat. Zopakujme
tedy fakt, že počítačový program je vyjádřen ve zdrojovém kódu (jedná se většinou
o primární výsledek duševní činnosti programátora a jeho změnou či spojením
umožňuje změnit či spojit počítačový program s jiným počítačovým programem).
Počítačový program má také své druhé vyjádření, a to ve strojovém - binárním kódu
(jedná se o sekundární výsledek). Možnosti tohoto kódu jsou značně omezené, protože
jej nelze jednoduše upravovat. Nicméně i tak lze z něho lze zjistit zdrojový kód.
Tato činnost je nazývána zpětným inženýrstvím, při kterém dochází k jeho dekompilaci.
Konečnému uživateli je postoupen pouze binární kód počítačového programu na nosiči,
a to s ohledem na fakt, že pro provoz počítačového programu je plně dostačující.
To znamená, že běžný uživatel počítače obvykle se zdrojovým kódem nepřijde
62
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do styku, v případě potřeby změny či opravy počítačového programu ze strany běžného
uživatele jako zákazníka se provedou požadované úpravy ve zdrojovém kódu,
vygeneruje se nová binární verze počítačového programu a ta je znovu nasazena
do provozního prostředí.
S ohledem na právě uvedené dospějeme k závěru, že vyjádření počítačového
programu je vnímatelné ve dvou rovinách. Rozdíl spočívá v tom, zda počítačový
program vnímá laik či odborník. Počítačové programy, které jsou ve velké většině
případů vnímány konečnými uživateli pouze v podobě vnější komunikace na monitoru
bez možnosti vnímat zdrojový kód, zatímco pro odborníka je program vnímatelný
v obou těchto formách: zdrojovém tvaru i v jeho zobrazení.63
V této souvislosti uveďme pár poznámek k formě vyjádření počítačového programu.
Dle ustanovení § 65 autorského zákona se autorskoprávní ochrana se vztahuje
na vyjádření počítačového programu v jakékoliv formě, ať už ve formě spustitelného
programu či ve formě zdrojového kódu. Stejně tak není rozhodné, v jakém
programovacím jazyce byl počítačový program napsán, ani na jakém hmotném nosiči
je zachycen (teoreticky si můžeme představit i skutečnost, že by byl počítačový
program zachycen pomocí papíru).
2.8. Souborné dílo, spojená díla
Rozdíl mezi souborným dílem a spojenými díly si ukážeme na praktickém příkladu
týkajícího se počítačového programu. Souborným dílem je například informační systém,
který je uspořádán z jednotlivých počítačových programů (programových produktů),
jež jsou samostatně využitelné mimo celek tohoto díla, přičemž jednotlivé programové
produkty jsou dílem jednotlivých autorů. Konkrétně se jedná například o komplexní
informační systém podniku využívající společnou datovou základnu/databázi,
jež obsahuje modul účetnictví, fakturace, saldokonto, sklad. Tento komplexní
informační systém vznikl pod dohledem jednoho programátora, jehož úkolem bylo
vybrat
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a
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předávaní
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jeho uspořadatelskou činností ve smyslu § 2 odst. 5 a § 5 odst. 2 autorského zákona.
Tomuto programátorovi vznikají autorská práva k tomuto soubornému dílu,
aniž by byla dotčena autorská práva autorů jednotlivých programových produktů
(viz ustanovení § 5 odstavec 2 autorského zákona).
Naopak spojením samostatných děl ve spojené dílo se nevytváří nové autorské dílo
a nevznikají k němu autorská práva. Díla samostatná se spojují za účelem jejich
společného uplatnění. Typickým příkladem je například krabicový software, jenž v sobě
spojuje přinejmenším počítačový program a manuál k tomuto programu. Zopakujme,
že účelem spojení jednotlivých děl je, aby tato díla byla užita jako hromadný předmět
složený se samostatných děl, tento hromadný předmět však nemá právní povahu díla
jediného.64 Jen na okraj této problematiky uvádím, že může nastat situace, kdy manuál
bude splňovat definici autorského díla, a tudíž bude autorským zákonem chráněn
s právy z toho vyplývajícími, nicméně počítačový program nikoliv.
2.9.

Zpracování díla, překlad počítačového programu do jiného programovacího

jazyka
Ustanovení § 2 odstavec 4 autorského zákona se zabývá problematikou
tzv. odvozených děl. Dle zmíněného ustanovení je předmětem autorského práva i dílo
vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného. Tímto zpracováním samozřejmě není dotčeno
právo autora původního díla, obě díla existují vedle samostatně, žijí samostatným
životem. Důsledkem zpracování nebo překladu díla je vznik nových děl, která mají
povahu tzv. odvozených nebo též závislých děl, označovaných jako tzv. díla druhé ruky.
Je tomu tak proto, že svůj vznik povahově odvozují od samostatných předchozích děl
prvotních, bez nichž by k jejich vzniku ani nedošlo.65
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Jak již bylo uvedeno, podmínkou vzniku odvozeného díla je tvůrčí zpracování díla
původního, jež konkrétně pro oblast počítačových programů musí splnit podmínku
uvedenou v ustanovení § 2 odstavec 2 autorského zákona (tvůrčí zpracování původního
počítačového programu v tom smyslu, že se jedná o jeho původní tvůrčí zpracování,
to znamená autorův vlastní duševní výtvor).
Další podmínkou vzniku odvozeného díla je souhlas autora původního díla
s tímto nakládáním s jeho dílem. Svolení autora původního díla je ovšem zapotřebí
nejen k jeho zpracování nebo překladu, ale i k dalšímu nakládání s nově vzniklým
dílem, protože každé takovéto nakládání s novým odvozeným dílem je ve své podstatě
i nakládání s dílem prvotním (s předlohou).66
S ohledem na téma této práce vzniká tedy otázka, zda například doprogramování
určité funkcionality počítačového program lze považovat za zpracování počítačového
programu. Odpověď na tuto otázku je důležitá mimo jiné i proto, že zodpovězení
této otázky má dopady na možnost nakládání s modifikovaným počítačovým
programem. Na tuto otázku lze odpovědět kladným způsobem, nicméně pouze
za splnění podmínky tvůrčího zpracování ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 autorského
zákona při zmíněném doprogramování, jinak by mohlo jít o spoluautorské dílo, pokud
byla tato činnost provedena do doby dokončení počítačového programu, nebo o spojení
děl. V této souvislosti dodejme také fakt, že modifikovaný počítačový program slouží
k jiným účelům než jeho původní předloha. Nicméně v této souvislosti je nasnadě ještě
jeden problém, a tím je určení hranice mezi změnou počítačového programu
(aktualizace či vylepšení počítačového programu - v tomto případě nevzniká autorské
právo, protože nevznikne dílo odvozené) a zpracováním počítačového programu
(upgrade jakožto případ rozsáhlého vylepšení počítačového programu, při kterém
vzniká v důsledku tvůrčí činnosti při zpracování autorské právo k tomuto odvozenému
dílu) s důsledky zmíněnými výše.
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V této souvislosti se ještě nabízí zodpovězení otázky týkající se překladu
počítačového programu do jiného programovacího jazyka či do jiného operačního
systému. I k této činnosti je nutný souhlas autora původního počítačového programu
a stejně jako výše, pokud tímto překladem bylo ze strany programátora vyvinuto tvůrčí
úsilí, vzniká k tomuto překladu počítačového programu jako k dílu odvozenému
autorské právo s důsledky s tím spojenými.
Na závěr této kapitoly zmiňme střet práva na nedotknutelnost díla a praktické
potřeby změny počítačového programu v souvislosti s jeho každodenním používáním.
Změnit jakékoliv dílo, tudíž i počítačový program (aniž by se jednalo o vznik
odvozeného díla) je možné pouze se souhlasem autora měněného díla / počítačového
programu, nestanoví-li zákon jinak, nicméně tento souhlas nemá povahu licence,
ale liberačního důvodu.
3) M O Ž N É R O Z D Ě L E N Í P O Č Í T A Č O V Ý C H P R O G R A M Ů
3.1. Rozdělení počítačových programů dle ochrany autorským zákonem
Ve světle ustanovení autorského zákona lze počítačové programy dělit
na počítačový program jedinečný, původní a počítačový program autorským zákonem
nechráněný (počítačový program prostý rutinní).
Jedinečným počítačovým programem je míněn počítačový program, který splňuje
pojmové znaky díla uvedené v ustanovení § 2 odstavec 1 autorského zákona,
tzn. že tento počítačový program je jedinečný v tom smyslu, že je jedinečným
výsledkem tvůrčí činnosti autora. Jinými slovy v minulosti počítačový program stejné
kvality, obsahu i formy nevznikl. Pokud by v budoucnosti vznikl počítačový program
s výše uvedenými parametry, jednalo by se o plagiát dříve vzniklého jedinečného
počítačového programu.
Co se týče počítačového programu původního, jedná se počítačový program v praxi
se vyskytující mnohem častěji než počítačový program jedinečný. Počítačový program
původní musí splnit podmínky uvedené v ustanovení uvedené v § 2 odstavec 2
autorského zákona. Zmíněné ustanovení autorského zákona formou fikce chrání
počítačový program jako autorské dílo, a to za podmínky jeho původnosti (autorův
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vlastní duševní výtvor). Aby byl počítačový program vlastním tvůrčím duševním
výtvorem, je zapotřebí, aby byl výsledkem myšlenkových postupů zcela konkrétní
fyzické osoby, výrazem činnosti konkrétního autora a jeho rukopisu. Kritériem
posouzení tohoto rukopisu je například struktura a uspořádání počítačového programu,
může jím být i způsob jeho komunikace s uživatelem (tzv. „look and feel“).
Třetí skupinu počítačových programů tvoří počítačové programy autorským
zákonem nechráněné, tzv. počítačové programy prosté rutinní, jež nesplňují ani slabší
autorskoprávní podmínku původnosti. Za rutinní počítačový program můžeme
považovat například počítačový program, který je výsledkem činnosti programu
využívajícího generátor náhodných čísel. Nicméně i tomuto počítačovému programu
lze zajistit jeho ochranu, a to například pomocí ustanovení obchodního zákoníku
týkajících se obchodního tajemství či nekalé soutěže.
3.2.

Rozdělení počítačových programů dle vývoje pro konkrétní subjekt

Co se týče rozdělení počítačových programů podle kritéria, pro koho je počítačový
program tvořen, rozeznáváme počítačové programy zakázkové (na objednávku) a
počítačové programy krabicové.
Co se týče počítačových programů zakázkových, uveďme následující. Tento
počítačový program je tvořen na základě zcela konkrétních požadavků zákazníka
jakožto objednatele tohoto počítačového programu. Před vytvořením samotného
počítačového programu na zakázku je v mnoha případech tvořena pro obě strany
závazná analýza. Analýza je prováděna ve vztahu k procesům objednatele a jejich
provázanosti, a ve vztahu k funkcionalitě cílového počítačového programu. V analýze
jsou současně zachyceny vstupní požadavky na počítačový program ze strany
objednatele a současně se pro případ eliminace budoucích technických problémů
analyzuje současně IT infrastruktura objednatele. Vzhledem k tomu, že závěrečné
kapitoly této práce budou věnovány popisům jednotlivých fází tvorby zakázkového
softwaru, zde pouze zmiňme, že na analytickou fázi navazuje fáze realizační, v jejímž
průběhu dochází k programování počítačového programu, jeho implementaci, vytváření
uživatelské
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programu
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do testovacího provozu včetně odstraňování případných vad (spolu s podpisem
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akceptačního a předávacího protokolu), zaškolení uživatelů a konečně uvedení
počítačového programu do rutinního provozu.
Naproti tomu situace týkající se krabicového počítačového programu je zcela
odlišná. Krabicovým softwarem je míněna situace, kdy je na hmotném nosiči dat
(CD, DVD) rozšiřován software určený k instalaci. Krabicový software je hotovým
produktem, který je určen pro masovou distribuci. Na rozdíl od softwaru vytvářeného
na objednávku krabicový software zpravidla nevyžaduje ani nepředpokládá žádné
provádění složitých nastavení, customizace nebo implementace (i software licencovaný
on-line, jehož součástí žádná krabice ani jiná hmatatelná složka není).67 Přičemž většina
krabicových softwarů je šířena ve formě programových balíků, jež v sobě zahrnují nosič
počítačového programu, manuál, licenční ujednání, a to vše v neporušeném stavu.
Krabicový software je oproti zakázkovému počítačovému programu často prodáván
na základě kupní smlouvy, navíc spotřebitelské. Může nastat situace, že výše zmíněna
kupní smlouva ošetřuje prodej nosiče dat včetně manuálu, nicméně zde nemusí být
myšleno na licenční smlouvu. Problém s uzavíráním licenčních smluv ke krabicovým
softwarům se řeší výkladem pomocí ustanovení § 66 autorského zákona,
jenž mj. definuje osobu oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu.
Tato problematika bude rozebrána v dalších kapitolách této práce, nicméně pro účely
této kapitoly zmiňme, že oprávněným uživatelem rozmnoženiny počítačového
programu je kdokoliv, kdo zakoupí krabicový software. Takový uživatel v případě,
kdy nedojde k uzavření licenční smlouvy, užívá jím zakoupený software na základě
ustanovení § 66 autorského zákona, který stanoví minimální rozsah práv tohoto
uživatele.
3.3. Rozdělení počítačových programů dle povinnosti předat zdrojový kód
Ve světle povinnosti předat zdrojový kód počítačového programu dělíme počítačové
programy tím způsobem, že na jedné straně figurují počítačové programy,
kde není dána povinnost spolu s počítačovým programem předat jeho zdrojový kód
67
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(např. tzv. krabicové softwary) a na druhé straně figurují počítačové programy,
u kterých povinnost předat jeho zdrojový kód závisí na osobě vykonavatele
jeho majetkových autorských práv.
Co se týče masově distribuovaných krabicových softwarů, uveďme pro účely této
práce následující. V případě, že je krabicový software distribuován na základě licenční
smlouvy, není stanovena povinnost předat zdrojový kód tohoto počítačového programu,
a to z toho důvodu, že pomocí licence je nabyvatel licence oprávněn počítačový
program užít a právě k tomuto užití nepotřebuje zdrojový kód, protože na základě
licence již není oprávněn například počítačový program měnit (právě ke změně
počítačového programu je již znalost zdrojového kódu nutná). Z tohoto důvodu
je počítačový program poskytnutý na základě licence předán pouze ve formě
spustitelného programu nikoliv tedy se zdrojovým kódem tohoto programu. Stejná
situace

nastane

i

v případě,

že

se

nejedná

o

krabicový

software,

ale například o software, který je distribuován na základě licenční smlouvy či smlouvy
o dílo, kde nevzniká povinnost předat zdrojový kód (viz níže).
U počítačového programu, který není krabicový, nýbrž je tvořen dle konkrétních
požadavků zákazníka, je situace ohledně povinnosti předat zdrojový kód odlišná.
Nicméně v tomto ohledu je třeba uvést skutečnost, že žádný právní předpis
ani judikatura nestanoví povinnost předat zdrojový kód takového ryze komerčního
(proprietárního) počítačového programu, tato povinnost se v některých případech
dovozuje z

oprávnění vykonavatele majetkových autorských práv disponovat

s počítačovým programem, včetně oprávnění zpracovávat, upravovat či jinak měnit
počítačový program. V praxi často vznikají spory mezi objednatelem a zhotovitelem
počítačového programu typu, kdo poskytuje licence dalším subjektům, kdo může činit
změny a úpravy počítačového programu, k nimž je potřeba znalosti zdrojového kódu
počítačového programu, apod.
Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, je nutné v tomto případě zjistit,
kdo je vykonavatelem majetkových práv k tomuto počítačovému programu.
Problematika zaměstnaneckých děl bude řešena v následujících kapitolách, nicméně
v této souvislosti je nutné uvést, že zaměstnavatel vykonává k zaměstnaneckému dílu
autorská majetková práva (není-li dohodnuto do vytvoření díla jinak). Zaměstnavatel se
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tak stane vykonavatelem majetkových autorských práv. Autorský zákon v ustanovení
§ 58 odstavec 7 uvádí, že počítačové programy vytvořené autorem na objednávku
se považují za díla zaměstnanecká. Objednatel má na základě zmíněného ustanovení
postavení zaměstnavatele, tudíž vykonavatele majetkových autorských práv. Pokud je
objednatel vykonavatelem majetkových autorských práv, podle mého názoru
má mj. právo na získání zdrojového kódu počítačového programu, protože
bez něj by jinak svá práva nemohl vykonávat (například nemohl by změnit počítačový
program či ho spojit s jiným počítačovým programem). V této souvislosti ještě
dodejme, že objednatel počítačového programu má v této souvislosti silnější pozici,
než by měl na základě ustanovení § 61 autorského zákona, protože ta dává
objednatelům jiných děl než počítačových programů ze zákona pouze možnost užití děl
na objednávku na základě zákonné licence.
Nicméně

situace

je

komplikovanější

v tom

smyslu,

že

uvedené

platí

(včetně předpokládané povinnosti předat zdrojový kód objednateli počítačového
programu) pouze v případě, kdy na straně zhotovitele počítačového programu je přímo
autor, tedy kde figuruje programátor jako fyzická osoba, jež k objednateli není
v zaměstnaneckém poměru a počítačový program je vytvářen na základě smlouvy o dílo
uzavřené mezi objednatelem a tímto programátorem. Pokud na straně zhotovitele
figuruje právnická osoba, je situace zcela odlišná, protože pokud objednatel objednal
počítačový program u právnické osoby, tato právnická osoba, jež ve smlouvě o dílo
vystupuje na straně zhotovitele, není autorem tohoto počítačového programu, ale pouze
vykonavatelem majetkových práv k tomuto počítačovému programu, který pro ni jako
zaměstnanecké dílo vytvořil programátor (ať jako zaměstnanec či na objednávku).
Z toho vyplývá, že i když objednaný počítačový program vznikl na základě uzavřené
smlouvy o dílo, de facto byl vytvořen na základě pracovní smlouvy konkrétního
programátora, jenž je autorem počítačového programu. Pak v takovém případě vznikne
podivná situace, za které objednatel platí za vytvoření softwaru, nestane se však
vykonavatelem majetkových práv k němu s možností získání jeho zdrojového kódu;
v tomto případě však neplatí ani ustanovení § 61 autorského zákona, nýbrž příslušná
ustanovení obchodního zákoníku (viz ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku),
je-li smlouva o dílo uzavírána v jeho režimu, na jehož základě má objednatel ze zákona
oprávnění k užití díla / počítačového programu jen k účelu vyplývající ze smlouvy (tedy
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obdobně jako v ustanovení § 61 autorského zákona) bez možnosti získání zdrojového
kódu programu (pokud si takovou možnost ve smlouvě přímo nesjedná).
Shrňme tedy výše uvedené: Při určování práv a povinností smluvních stran ohledně
zdrojového kódu je nutno vzít v potaz zejména právní vztah k předmětnému
počítačovému programu, tedy zda je například objednatel vykonavatelem majetkových
autorských práv k počítačovému programu či zda se jedná o nabyvatele počítačového
programu na základě licenční smlouvy (uživatele).68
3.4. Volně šiřitelné programy
S ohledem na fakt, že ve výše uvedeném dělení počítačových programů dle různých
kritérií nebyly zmíněny volně šiřitelné programy a současně s poukazem na to,
že v současně době zmíněné počítačové programy tvoří stále větší procento z celkového
objemu, by bylo vhodné, a to nejen z důvodu systematiky, se na tomto místě těmito
počítačovými programy zaobírat. Cílem této podkapitoly není podat vyčerpávající úvod
do této problematiky spolu s přehledem těchto programů, cílem je spíše jen nastínit
jejich odlišnou povahu ve srovnání s například zakázkovými softwary.
Úvodem by bylo vhodné zopakovat skutečnost, že k počítačovému programu stejně
jako k jakémukoliv dílu se váží autorská práva, a to jak osobnostní, tak majetková.
Nicméně postupem času se vyvinuly unikátní počítačové programy (a to zejména pod
vlivem anglosaské právní kultury), ke kterým se autor částečně dopředu vzdává svých
práv, resp. podle našeho práva, podle kterého by toto vzdání se práva nebylo platné,
poskytuje neomezenou licenci (děje se tak na základě níže uvedených licenčních
ujednání). S poukazem na právě zmíněné tedy můžeme uvést další dělení počítačových
programů, a to dělení na tzv. počítačové programy volné (či jinými slovy volně šiřitelné
počítačové programy) a počítačové programy komerční. Počítačové programy volné
umožňují koncovému uživateli jejich volné a částečně neomezené užití, kdežto
na opačném pólu pomyslné osy stojí počítačové programy komerční. Autoři posledně
zmíněných počítačových programů (či vykonavatelé majetkových práv k těmto
68
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počítačovým programům) nedávají ve známost zdrojový kód tohoto programu a naopak
ho chrání pomocí například příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku týkajících
se obchodního tajemství.
Právní řád České republiky pojem volně šiřitelné počítačové programy nezná
a nepoužívá jej, nejde tedy o termín pozitivního práva. Stejně tak užití volně šiřitelných
programů není pomocí žádného právního předpisu definováno, naopak nakládání
s volně šiřitelnými počítačovými programy se neřídí odlišnou právní úpravou
než nakládání s jinými počítačovými programy.
Pro účely této práce můžeme definovat volně šiřitelné programy jako programy
masově šířené prostřednictvím internetu, které jsou volně ke stažení většinou
k nekomerčnímu účelu. Autor počítačového programu sám chce, aby ostatní jeho
počítačový program užívali, a z tohoto důvodu jej dává všanc prostřednictvím internetu,
většinou za určitých podmínek uvedených v připojených tzv. veřejných licencích.
Autoři často v této situaci využívají veřejné licence a šíření svého díla prostřednictvím
internetu, protože hlavním motivem pro užití zmíněných licencí jsou ideové důvody,
zejména přesvědčení, že současná míra ochrany práv k nehmotným statkům je na úkor
tvořivosti a pokroku v globálním měřítku.69 Užití takového počítačového programu
je bezúplatné, toto užití má své nicméně své mantinely stanovené v konkrétních
licenčních ujednáních či licenčních podmínkách. Například není možno tento
počítačový program upravovat či jakkoliv do něj zasahovat (i když zmíněné s ohledem
na konkrétní druh volně šiřitelného programu, jež je zmíněn níže, není tak úplně
pravdou). Pouze pro zajímavost uveďme, že v USA 50% všech softwarů je šířeno
prostřednictvím internetu.
Shrneme – li podstatou volně šiřitelných počítačových programů, pak je to jejich
nekomerční a bezúplatné užití kteroukoliv osobou, nestanoví-li konkrétní licenční
podmínky jinak. A contrario každé úplatné šíření těchto počítačových programů
je porušením obvyklých licenčních podmínek vztahujících se k tomuto druhu
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počítačových programů. Uveďme na příkladu. Šíření volně šiřitelného počítačového
programu zachyceného na CD spolu s časopisem se dá hodnotit jako jeho úplatné
a komerční šíření. Je nutné respektovat podmínky užívání volně šiřitelných
počítačových programů a nezasahovat do práv autora k tomuto programu.
Pokud se na nekomerční a bezúplatné užití volně šiřitelných počítačových programů
podíváme optikou současné právní úpravy, nejde o volné užití díla dle ustanovení
§ 30 autorského zákona, neboť podle jeho odstavce 3 nelze volné užití aplikovat
na počítačové programy, ale o licencované užití tohoto počítačového programu,
přestože autor nepožaduje za poskytnutí licence odměnu. S poukazem na stávající
autorský zákon ještě poukažme na fakt, že před jeho novelou v roce 2006 docházelo
často k problémům v souvislosti s uzavíráním licenčním smluv na dálku (viz neplatné
uzavírání licenčních smluv před rokem 2006). Tato problematika bude podrobně
rozebrána níže, na tomto místě je vhodné pouze zmínit, že tato nesrovnalost byla
vyřešena právě zmíněnou novelou autorského zákona.
Volně šiřitelné programy jsou distribuovány pomocí standardních licenčních
dokumentů, tzv. veřejných licencí. Český právní řád pojem veřejná licence nezná,
nicméně pro účely této práce můžeme veřejnou licenci definovat jako nevýhradní
bezúplatnou licenci poskytovanou autorem po celou dobu ochrany díla neurčitému
okruhu osob, která opravňuje nabyvatele dílo dále šířit, kterou konkludentně získá
každý, kdo dílo v souladu s licencí užívá.70 Jako příklad veřejné licence uveďme licenci
GNU/GPL

(General

Public

Licence

–

Všeobecná

veřejná

licence).

Jedná

se o všeobecnou veřejnou licenci. Tento dokument byl původně americkým licenčním
ujednáním pro svobodný software, jehož autorem je Richard Stallman, který jej napsal
pro projekt GNU v roce 1989. Tyto licenční podmínky prošly určitým vývojem, a tudíž
je možno najít vícero verzí. Jedná se o nejznámější a nejrozšířenější licenční smlouvu.
Opět tato problematika bude rozebrána níže v následujících kapitolách.
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Podle druhu licencí, resp. podle způsobu a rozsahu užití počítačového programu,
lze pak volně šiřitelné počítačové programy rozdělovat na Open source software,
shareware, freeware a jiné druhy.71 Za jiné druhy volně šiřitelného počítačového
programu tato práce pokládá rovněž public domain a Creative commons, jež ve výše
uvedeném výčtu chybí, proto jsou z důvodu systematiky uvedeny zde a o kterých
je pojednáno níže.
Tímto se dostáváme k jednotlivým druhům volně šiřitelných programů. Tato práce
si neklade za cíl jednotlivé druhy volně šiřitelných počítačových programů dopodrobna
popsat, spíše by bylo vhodné poukázat na konkrétní rozdíly u jednotlivých druhů volně
šiřitelných počítačových programů. Postupně se budeme ve zkratce věnovat těmto
druhům volně šiřitelných počítačových programů: freeware, shareware, public domain,
open source software a creative commons.
První v řadě byl zmíněn freeware. Freeware je představován softwarem šířeným sice
bez zdrojového kódu a bez možnosti zásahu do softwaru a jeho úprav, ale zásadně
zdarma.72 Shrneme – li pojmovými znaky freewaru je jeho volná distribuce
pro nekomerční užití, neomezená doba a rozsah jeho užívání a jeho bezplatnost.
Z původní definice freeware také plyne, že autorská práva k takovému počítačovému
programu drží jeho autor a není tedy dovoleno bez jeho souhlasu počítačový program
jakkoliv měnit či upravovat pro komerční účely.73 Dalo by se říci, že myšlenka autora
pojmout konkrétní počítačový program jako freeware je založena na jeho motivaci
proslavit se. Freeware se svou podstatou tak blíží více volnému softwaru než dále
uvedený shareware.
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Zastavme se u dalšího volně šiřitelného počítačového programu a jím je shareware.
Licence shareware umožňuje užití softwaru na zkoušku a po určité době je nutné uhradit
poplatek nebo se zaregistrovat u dodavatele softwaru.74 Jak bylo zmíněno, shareware
je založen na důvěře autora v uživatele jeho počítačového programu, kdy uživatel
nezávisle tento počítačový program otestuje a po určité době platí registrační poplatky.
Stejně jako u freewaru i zde se nepovolují úpravy počítačového programu, jeho užití
je dovoleno jen pro nekomerční užití a osobní potřebu. Užití softwaru bývá určitým
způsobem omezeno například dočasným bezplatným užitím, omezení bývá i v rovině
funkční (tzv. cripleware) či zde bývají jiné limitace užití počítačového programu
(např. software obsahuje reklamu – tzv. advertising supporter software). Po uplynutí
určité doby bezplatného užívání tohoto počítačového programu následuje ze strany
autora počítačového programu výzva k úhradě poplatků či výzva k registraci užívání
tohoto počítačového programu. Nicméně je nutné uvést skutečnost, že i když uživatel
zmíněný poplatek neuhradí, technicky vzato může počítačový program užít i nadále,
nicméně tímto krokem porušuje licenční podmínky k tomuto počítačovému programu.
Ve většině případů je sharewarový počítačový program zpřístupňován koncovým
uživatelům prostřednictvím sítě internet, tyto počítačové programy bývají také často
umisťovány na CD-ROM či DVD-ROM jako příloha nejrůznějších specializovaných
periodik.75
A nyní k problematice public domain. Tento pojem vznikl v anglosaské právní
kultuře. Public domain má ještě blíže k volnému softwaru než dva výše zmíněné typy
volně šiřitelných počítačových programů, protože se jejich autoři na základě licenčního
ujednání vzdávají některých práv ve prospěch uživatelů. Autor tohoto typu
počítačového programu povolil jeho volné užití, je tedy možné jej volně šířit, měnit,
zasahovat, či jinak libovolně s ním nakládat, a to z důvodu dostupnosti zdrojového
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kódu. Výše zmíněné nelze praktikovat v současné době v České republice, neboť zatím
podle soukromoprávní úpravy platí, že nikdo se nemůže předem vzdát svých práv
(tudíž ani autorských práv). Tato na první pohled patová situace je řešena pomocí
poskytnutí bezúplatné licence na libovolné užití díla či poskytnutí práva dílo užívat
včetně práva k jakékoliv změně.

76

A to protože autor na základě ustanovení

§ 12 autorského zákona má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované
či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem
nebo prvky a ve stejném rozsahu má dle uvedeného ustanovení autorského zákona
oprávnění poskytnou třetí osobě licenci (udělit jiné osobě smlouvou oprávnění výkonu
tohoto práva).
Shrneme –li výše zmíněné, dostaneme se k tomuto závěru. Public domain
je vykládán v angloamerickém pojetí zásadně jako software bez autorskoprávní ochrany
(tzv. volný software), což je však dle našeho autorského zákona je možné až po uplynutí
autorskoprávní ochrany. I při stávající české právní úpravě lze nalézt řešení a v podobě
neomezené licence k užití počítačového programu. Tedy ani pro tyto kategorie softwaru
se nemusí aplikovat přísloví, kde není žalobce, tam není soudce, neboť nikdo autorovi
nebrání bezúplatně šířit software s možností jeho modifikace a zásahu do osobnostních
práv.77 Pokud se týká uplynutí doby autorskoprávní ochrany (dle platné právní úpravy
doba života autora a 70 let po smrti autora) a tudíž zařazení počítačového programu pod
typ public domain, jedná se pouze o hypotetickou možnost, a to zejména s ohledem na
klasickou dobu životnosti počítačového programu a dynamický vývoj v IT oblasti.
Za open source software se pokládají takové aplikace, které jsou šířeny
se zachováním určitých práv a svobod pro jeho koncového uživatele (tedy nabyvatele
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na:

licence).78 Jedná se tedy o volně šiřitelný počítačový program, u kterého je nabyvateli
licence znám zdrojový kód (jedná se jak o technickou dostupnost zdrojového kódu,
tak o jeho legální dostupnost), jež je šířen bezplatně či úplatně. S ohledem na zmíněné
je nabyvatel licence oprávněn tento počítačový program spouštět, a to za jakýmkoliv
účelem, dále je oprávněn jej studovat, upravovat, přizpůsobit svým potřebám,
vylepšovat a poté tato vylepšení a úpravy šířit. Open source aplikace je možné prodávat,
ale vždy musí být k dispozici jeho zdrojový kód, který si potom může uživatel sám
upravovat, a dále software svobodně distribuovat.79 Máme – li uvést příklad open
source softwaru, bude se například jednat o systém Linux či prohlížeč Mozilla Firefox,
a to v protikladu s komerčním softwarem, jakým je například MS Windows či Internet
Explorer.
V poslední řadě zmiňme pouze pro úplnost tzv. Creative Commons. Anglický
termín je možno přeložit jako tvůrčí společenství a tímto termínem je označována
americká nezisková organizace (Creative Commons Corporation), jejímž dlouhodobým
cílem je rozšíření množství autorských děl dostupných veřejnosti k legálnímu využívání
či sdílení. Zmíněná organizace nabízí autorům škálu různých licenčních schémat.
Tyto licence umožňují autorům poskytnout některá práva na užívání díla veřejnosti.
Licence Creative Commons stejně jako všechny veřejné licence fungují na tom
principu, že autor jejich prostřednictvím plošně uzavře s potencionálními uživateli díla
smlouvu, na jejímž základě těmto uživatelům poskytne některá svá autorská práva
k dílu a na druhé straně si jiná autorská práva k dílu vyhradí pro sebe. Jinými slovy
se jedná se o stejnojmenný soubor licencí (Creative Commons), jež umožňují autorovi
omezit jeho zákonem stanovená práva. Existují čtyři základní typy licencí Creative
Commons, jejichž rozdílnost je spatřována v tom, jaká autorská práva si přeje autor
udržet a jakých si přeje se vzdát ve prospěch veřejnosti. Licence Attribution
78
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(zkratka „by“) umožňuje subjektu odlišnému od autora díla dílo rozmnožovat,
rozšiřovat, vystavovat a sdělovat jej a stejně tak činit s díly z něj odvozenými pouze při
uvedení autora. Licence Noncommercial (zkratka „nc“) také umožňuje ostatním
rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo autora včetně děl z něj odvozených
nicméně pouze pro nevýdělečné účely. Další licence No Derivative Works
(zkratka „nd“) umožňuje třetím osobám rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat
pouze dílo v původní podobě, nikoliv však díla z něj odvozená. Poslední licence Share
Alike (zkratka „sa“) umožňuje ostatním subjektům rozšiřovat odvozená díla pouze
za podmínky použití identické licence.
4. A U T O R S T V Í , P R Á V A
4.1.

AUTORA

Autor
Aby bylo možné se zabývat subjektivními autorskými právy vázanými k dílu,

musíme zde odpovědět na otázku, kdo může být podle platné legislativy autorem díla.
Dle ustanovení § 5 odstavec 1 autorského zákona je autorem fyzická osoba, která dílo
vytvořila. Ze zmíněného tedy jednoznačně vyplývá, že fyzická osoba je jediným
originárním subjektem autorského práva. Autor je po celý život subjekt osobnostních
a majetkových práv.80 Právě zmíněné postavme do kontrastu například s právní úpravou
v USA, kde na prvním místě stojí ochrana investice, a tudíž autorem může být i osoba
právnická. Naopak smyslem českého autorského zákona není zásadně ochrana investice
do stvoření hmotného statku, nýbrž ochrana jedinečné duševní tvůrčí činnosti.81
Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/24/ES o právní ochraně
počítačových programů z roku 2009 může být autorem i právnická osoba, je však dáno
na vůli státu, zda tuto skutečnost promítnou do své legislativy či nikoliv. V případě
České republiky se tak nestalo a tedy i nadále platí, že podle stávající české právní
80
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úpravy týkající se autorského práva nemůže být autorem právnická osoba, a to z důvodu
absence její vlastní tvůrčí schopnosti. Právnická osoba tak může mít maximálně
postavení odvozeného subjektu autorského práva. Právnická osoba tak bude v případech
stanovených autorským zákonem vykonavatelem majetkových autorských práv,
ale nenabude osobnostní autorská práva. Tímto se dotýkáme problematiky
zaměstnaneckého díla, jež bude podrobně rozebrána v navazujících kapitolách
této práce.
Uveďme, že autorem se může stát kdokoliv bez ohledu na svůj věk, národnost,
způsobilost k právním úkonům. K posledně zmíněnému by bylo vhodné poskytnout
pár souvisejících informací. Autorský zákon nepožaduje, aby autor měl plnou
způsobilost k právním úkonům, protože autorství/ vytvoření díla nespočívá na právním
úkonu, ale na jiné právní skutečnosti, se kterou nespojen vznik absolutního autorského
práva.82 Nicméně pro jakékoliv nakládání s vytvořeným dílem je již plná způsobilost
k právním úkonům nutným předpokladem, a pokud jí autor nedisponuje, jednají za něj
jeho zákonní zástupci. Nicméně například rozhodnutí o uvedení svého autorství není
právním úkonem, tento krok tak může udělat i autor nezpůsobilý k právním úkonům.
Dále pak je nutno zmínit, že autorství nevyžaduje jakýkoliv souhlas nebo povolení
žádné třetí osoby či jakéhokoliv státního či jiného orgánu, žádný certifikát jako
například živnostenský list, ani žádné odborné kvalifikační předpoklady.
Co se týče vztahu autorského zákona a pojetí autorství, autorský zákon vychází
z neformálního principu autorství a rovněž z vyvratitelné domněnky autorství83
a z tradičního evropského kontinentálního pojetí pravdivosti autorství.84 Autorský zákon
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nijak nerozlišuje jednotlivé druhy autorů (jako spisovatelé, skladatelé, choreografové,
výtvarníci, sochaři apod.). Toto bližší rozlišení nemá ani žádný autorskoprávní význam
pro ochranu děl nebo právní postavení autora.85 Všichni zmínění autoři tak disponují
stejnými právy ke svým dílům, žádná skupina autorů není autorským zákonem
zvýhodněna oproti skupině jiné.
Pohledem do historie zjistíme, že například v autorském zákoně z roku 1953
a současně v autorském zákoně z roku 1965 není definována osoba autora, naopak
autorský zákon z roku 1926 tuto definici obsahuje. Dle tehdejší terminologie je původce
definován v ustanovení § 9 zmíněného zákona. Stejně tak Bernská úmluva na ochranu
literárních a uměleckých děl ve svém článku 3 obsahuje definici autora. Směrnice
Evropského parlamentu a Rady č. 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů
z roku 2009 definuje osobu autora v článku 2 odstavec 1.
4.2. Autorství více osob – pluralita subjektů autorských práv
Předchozí část této práce týkající se definice autora byla obecným úvodem, na tomto
místě se s ohledem na téma této práce budeme zabývat pluralitou subjektů autorského
práva, a to s ohledem na téma mé práce ve vztahu k IT problematice.
Na úvod by bylo vhodné uvést, že software jako dílo ve většině případů
sofistikovanějšího typu je výsledkem činnosti celého týmu osob. Na počátku jsou
to analytici, pak nastupují softwaroví architekti, programátoři a testeři, aby nakonec
došlo k implementaci za pomocí implementátorů.86 V této situaci je těžké identifikovat
autora softwaru. Jedná se o dílo kolektivní, skládající se ze složek, které mohou
používat samostatné autorskoprávní ochrany, jinými slovy je to kolektivní dílo
s prolínajícími se příspěvky autorů, které nejsou schopny samostatného užití.
V podobné právní situaci se v minulosti nacházelo vytvoření filmu, až legislativa
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na tento fakt zareagovala tím způsobem, že autorství přiřkla jedné osobě, a to režisérovi
tohoto audiovizuálního díla. Před touto legislativní změnou se jednalo o první případ
neudržitelnosti českého pojetí autorství, protože v případě filmu se projevila kolektivní
autorská skladebnost a až změna legislativy reagující na neudržitelný stav stanovila
fikci autorství audiovizuálních děl ve prospěch režiséra tohoto filmu. A právě v případě
tvorby komplikovanějších softwarů je situace obdobná, kdy se jeho tvorbě účastní
vícero osob s různým technickým zaměřením, a to pod dohledem a za finanční
a materiální podpory jedné osoby, ve většině případů zaměstnavatele. V případě,
že by se de lege ferenda přijala právní úprava podobná fikci autorství audiovizuálních
děl, zjednodušily by tím vztahy zaměstnavatele a jeho zaměstnanců při vytvoření
softwaru, neboť by již zaměstnavatel neměl pouhé postavení vykonavatele majetkových
autorských práv, ale byl by v postavení autora tohoto softwaru (nicméně vytvoření této
fikce je za stávající právní úpravy nemožné s ohledem na princip pravdivosti autorství
uvedený v ustanovení § 5 odst. 1 autorského zákona).
Aby se počítačový program dal podřadit pod pojem díla kolektivního, musí splňovat
následující podmínky, jež jsou uvedeny v ustanovení § 59 autorského zákona: Za prvé
se musí jednat o výsledek činnosti více osob v pozici programátorů (tj. slovy zákona se
na tvorbě podílí více autorů). V této souvislosti dodejme, že ačkoliv pro vznik softwaru
je potřeba i činnosti analytiků a testerů, přesto je z pohledu vzniku autorských práv
k softwaru podstatná výhradně činnost programátorů. Jsou to právě oni, kdo jako první
zachytí ve vnímatelné podobě formou zdrojového kódu software nebo jeho část.87
Druhá podmínka vzniku počítačového programu jako kolektivního díla je tvorba tohoto
programu z podnětu a pod vedení jedné osoby v praxi nejčastěji IT firmy (opět slovy
zákona vytváření z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby). Dále musí
být tento počítačový program uváděn vůči světu jménem této IT firmy (dle zmíněného
ustanovení uvádění na veřejnost pod jménem fyzické nebo právnické osoby) a poslední
podmínkou je skutečnost, že části tohoto počítačového programu nejsou schopné
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samostatného využití (citace výše zmíněného ustanovení – příspěvky zahrnuté
do takového díla nejsou schopny samostatného užití).
V této souvislosti by bylo pro doplnění vhodné citovat z rozsudku Nejvyššího soudu
České republiky ze dne 29/11/2012 (sp. zn.: 30 Cdo 725/2012), jenž se zabývá
kolektivními díly. Dle uvedeného judikátu kolektivní dílo ve smyslu ustanovení
§ 59 autorského zákona musí být vytvořeno na základě právně relevantního podnětu,
za konstantního dozoru výkonu tvořivé činnosti, a uváděno pod jménem fyzické
či právnické osoby; příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného
užití. Pro uplatnění režimu kolektivního díla je rozhodný účel smlouvy o dílo,
který musí být zjišťován podle konkrétních okolností případu. Uvedený judikát
doplňuje požadavky dané ustanovením § 59 autorského zákona o účel smlouvy,
na jehož základě je kolektivní dílo vytvářeno.
Ačkoliv je v praxi software většinou dílem kolektivním, nelze vyloučit ani vznik
softwaru jakožto spoluautorského díla. Hranici mezi softwarem jako ryzím dílem
spoluautorů (rozuměj dvou či více samostatných programátorů) a dílem kolektivním
tvoří skutečnost, zda je software tvořen z podnětu a pod vedením konkrétní osoby.
Proto u zaměstnanců IT firmy půjde spíše o dílo kolektivní, a o dílo spoluautorské půjde
tam, kde software je vytvářen pro objednatele na základě smlouvy o vývoji softwaru
dvěma či více samostatnými programátory.88 Nicméně v této souvislosti si ještě
dovolím poznámku, která mírně koriguje závěr právě zmíněný. Kolektivní dílo,
i když vzniklo z podnětu a pod vedením konkrétní osoby, v našem případě IT firmy,
často bývá současně dílem spoluautorským.
Právě výše zmíněným se plynule dostáváme k problematice díla spoluautorského.
Dílo spoluautorské je autorským zákonem definováno v ustanovení § 8. Základními
pojmovými znaky spoluautorství je společná tvůrčí činnost nejméně dvou fyzických
osob, která musí být vynaložena do doby dokončení díla (nezávisle na tom,
zda je současná či nikoliv), jejímž výsledkem je dílo jediné (nedílné) ve smyslu
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způsobilosti k užití díla jako celku.89 Není na škodu, pokud lze výsledky činnosti
jednotlivých autorů odlišit, ale tyto výsledky nesmí být způsobilé samostatného užití.
Pokud bude více autorských děl způsobilých samostatného užití prezentováno jako
celek, nejedná se o dílo spoluautorské, nýbrž může jít o spojení děl či dílo souborné.
Spoluautorství může vzniknout kdykoliv v kterékoliv fázi díla, tzn. že dílo
jako dílo spoluautorské nemusí vznikat od začátku, ale společná tvůrčí činnost musí
spadat do doby před dokončením díla, jinak by se jednalo o zpracování díla původního
či o spojení děl. Problematika spojení děl a zpracování díla byla rozebrána
v předcházejících kapitolách této práce. Dodejme ještě fakt, že spoluautorství není podle
ustanovení § 8 odst. 2 autorského zákona rada, pomoc, podnět, technická pomoc, jedná
se o výpomocnou činnost. V této souvislosti zmiňme například činnost analytika,
konzultanta, testera při vývoji počítačového programu.
Zákonná koncepce spoluautorství vychází z nedělitelného pojetí jedinečného
absolutního autorského práva k jedinému dílu.90 Zmíněné autorské právo přísluší více
osobám. V případě spoluautorského díla se neuplatní majoritní většinový princip,
protože autorské právo k dílu přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně.
O nakládání s dílem je ze strany spoluautorů rozhodováno v souladu s ustanovením
§ 8 odst. 4 autorského zákona jednomyslně. Pokud právní úkon týkající se díla
spoluautorského nebyl učiněn všemi spoluautory, jedná se o právní úkon neplatný.
Na druhou stranu majetkové nároky (rozuměj pohledávky, závazky týkající
se spoluautorského) nepřísluší všem spoluautorům stejně, ale jsou s ohledem
na ustanovení § 8 odst. 5 autorského zákona odvozeny od výše jejich podílů, jež jsou
úměrné velikosti jejich tvůrčích příspěvků. Právo domáhat se ochrany autorského práva
k dílu spoluautorskému náleží každému ze spoluautorů.
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4.3.

Obsah práva autorského

Autorské právo je autorským zákonem legislativně pojímáno jako soubor výlučných
práv osobnostních a výlučných práv majetkových.91 Obsah práva autorského je upraven
v ustanovení § 10 autorského zákona, dle kterého právo autorské zahrnuje výlučná
práva osobnostní a výlučná práva majetková. Osobnostní práva jsou upravena
v ustanovení § 11 autorského zákona, zatímco právní úprava majetkových práv autora
je rozebrána v ustanovení § 12 až § 23 autorského zákona. Obsah práva autorského
lze jinými slovy definovat tak, že se jedná o konglomerát výlučných osobnostních
autorských práv a výlučných majetkových práv.92
Povaha autorského práva má blízko k všeobecným osobnostním právům,
a to zejména z toho důvodu, že upravuje určitý okruh z předmětů projevů osobnosti
vymezený požadavkem tvůrčí činnosti. Z uvedeného vyplývá, že ochranu pomocí
autorského práva a ochranu všeobecných osobnostních práv fyzické osoby je možno
uplatnit na sobě nezávisle i souběžně. Rozhodnou skutečností pro uplatnění uvedených
způsobů ochrany bude zejména to, zda účinky zásahu směřují vůči vlastnosti určité
fyzické

osoby vyjadřovat

se

určitým

uměleckým

či

vědeckým

způsobem,

popř. tyto účinky směřují přímo vůči dílu jako výsledku tvůrčí činnosti nebo
zda dochází k zásahu do sféry obecné ochrany osobnosti jako je zejména dobré jméno
či dobrá pověst osoby.93 Tak například právo fyzické osoby nebýt označován za autora
díla, které nevytvořila, je osobnostní právo na ochranu jména, které je takovým
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jednáním porušováno – ochrany proti takovému jednání se lze domáhat podle
ustanovení § 11 občanského zákoníku.94
Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, subjektivním autorským právem je míněn
souhrn oprávnění k vytvořenému dílu zahrnující výlučná práva majetková a osobnostní.
Jedná se o výlučné právo absolutní povahy působící proti všem (erga omnes).
Zopakujme, že právo autorské k autorskému dílu vzniká autorovi jako původnímu
subjektu okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoliv objektivně (smyslově)
vnímatelné podobě. Tímto okamžikem zrodu díla vzniká i autorskoprávní ochrana.95
4.4. Práva osobnostní
Výlučná osobnostní autorská práva jako práva soukromá, sledují převážně ryzí
osobní autorovy zájmy vyplývající z osobního pouta autora k jeho dílu.96 Výčet práv
uvedený v ustanovení § 11 autorského zákona tak v dnešní právní úpravě tvoří jednu
ze dvou částí úpravy subjektivního absolutního autorského práva. Jak již bylo zmíněno
výše, subjektivním autorským právem je míněno právo konkrétního autora ke svému
dílu. Tato právo má jak majetkovou, tak osobnostní povahu. Znovu zopakujme,
že zmíněné je reflektováno v ustanovení § 10 autorského zákona, jež pojednává
o obsahu autorského práva a uvádí, že právo autorské zahrnuje výlučná práva
osobnostní a výlučná práva majetková. Ustanovení § 11 autorského zákona upravuje
taxativní (tzn. úplný) výčet osobnostních práv autora k jeho dílu. Taxativní výčet
osobnostních autorských práv byl zákonodárci zvolen zejména proto, aby došlo
ke zvýšení právní jistoty v autorskoprávních vztazích. V této souvislosti si dovolím
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drobnou poznámku. Oproti výčtu osobnostních autorských práv taxativním způsobem
jsou majetková práva autora stanovena výčtem demonstrativním (viz ustanovení
§ 12 odst. 5 autorského zákona, dle kterého dílo lze užít i jiným způsobem, než způsoby
uvedenými).
Jako první osobnostní autorské právo je v zákonném výčtu (tj. v ustanovení
§ 11 odst. 1 autorského zákona) uvedeno právo autora rozhodnout o zveřejnění
svého díla. Zveřejněním díla se rozumí jeho první zpřístupnění veřejnosti, tj. rozhodnutí
o tom, zda a jakým způsobem má být dílo zveřejněno (srov. § 4 autorského zákona).
V této souvislosti dodejme, že nezáleží na způsobu zveřejnění. Jako všechna osobnostní
práva uvedená níže, i toto právo (tj. právo rozhodnout o zveřejnění svého díla) zaniká
v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 autorského zákona smrtí autora. Z tohoto důvodu
nemá z hlediska stávající právní úpravy žádnou právní relevanci například přání autora
uvedené v závěti či jiným způsobem, aby jeho dílo nebylo zveřejněno po jeho smrti
a tudíž osoba, která tak učiní, tj. zveřejní dílo po smrti autora, se nedopouští žádného
protiprávního jednání.
Autorský zákon dále v zákonném výčtu, a to konkrétně v ustanovení § 11 odst. 2,
uvádí právo osobovat si autorství. V této souvislosti zmíníme, že jiným osobám právo
osobovat si autorství nenáleží, a to ani v případě zaměstnavatele jakožto vykonavatele
majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu. Právo osobovat si autorství
v sobě zahrnuje oprávnění rozhodnut o způsobu autorského označení (tj. rozhodnutí,
zda a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno). Tím je míněno právo autora
rozhodnout, zda své dílo uvede pod pravým jménem, pod pseudonymem
či zda ho uvede anonymně. Současně je právem osobovat si autorství míněno také právo
domáhat se, aby si k dílu nepřisvojila autorství jiná osoba. K obraně svého osobnostního
práva

osobovat

si

autorství

slouží

určovací

nárok

upravený

v ustanovení

§ 40 odst. 1 písm. a) autorského zákona, dle kterého se autor může domáhat určení
svého autorství k dílu. Důsledkem využití tohoto určovacího nároku jsou spory o určení
autorství k dílu. Dodejme v této souvislosti ještě fakt, že neoprávněné osobování
si autorství může být posuzováno jako trestný čin poškozování cizích práv, trestný čin
porušování autorského práva či trestný čin podvodu.

74

Dalším, v zákonném pořadí třetím a posledním osobnostním právem upraveným
ustanovením § 11 odst. 3 autorského zákona je právo autora na nedotknutelnost
jeho díla, jinými slovy právo na integritu díla. Toto právo v sobě zahrnuje právo udělit
svolení třetí osobě k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla, dále pak právo
na užívání díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a nakonec právo na autorský
dohled nad plněním povinností užití díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu v případě
užití díla odlišnou osobou od autora. K posledně dvěma zmíněným právům (tj. k právu
na užívání díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a k právu na autorský dohled
nad plněním povinností užití díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu) uveďme
následující. Dílo lze dehonestovat různými způsoby jako například změněnými
citacemi, citacemi vytrženými z kontextu či užitím díla v nevhodné souvislosti.
Podle některých názorů právo na integritu se nevztahuje na podružné změny díla,
ale na změny takové intenzity, které jsou schopny zasáhnout do pojetí díla jako
takového. Dodejme ještě, že právo na integritu díla a právo, aby ostatní užili dílo
způsobem nesnižujícím jeho hodnotu, se překrývají a jedním jednáním je možno
zasáhnout do obou zmíněných práv.
Nositelem výše zmíněných osobnostních práv je za života autora jen autor sám
a nikdo jiný, jak již bylo uvedeno výše, smrtí autora tyto práva zanikají (viz ustanovení
§ 11 odst. 4 autorského zákona). Těchto práv se nelze vzdát, avšak autor není povinen
je vykonávat. Jak již bylo vícekrát zmíněno, je zcela vyloučen převod osobnostních
autorských práv (toto je mimo dispoziční oprávnění jejich nositele), udělení souhlasu
s jednáním, kterým by určitá osoba jinak zasahovala do práva autorského
(např. do práva na nedotknutelnost díla) není licence, ale liberační důvod. I když
problematika zaměstnaneckého díla bude rozebrána v navazujících kapitolách
této práce, v této souvislosti dodejme, že osobnostní práva k dílu zůstávají nedotčena
i v rámci zaměstnaneckého díla (viz ustanovení § 58 odst. 4 autorského zákona),
nicméně jsou zde stanoveny uvedeny zákonné fikce, které svědčí ve prospěch
zaměstnavatele jakožto vykonavatele majetkových práv k zaměstnaneckému dílu
(například, že zaměstnanec jakožto autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování díla
včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu,
aby zaměstnavatel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem).
Závěrem by bylo vhodné zodpovědět otázku, zda výkon osobnostních autorských práv
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má dopad v ekonomické sféře. Na tuto otázku musíme odpovědět kladně, protože
důsledkem výkonu osobnostních práv může být určitá majetková reflexe a naopak,
výkonem majetkových práv může být sledována ochrana osobnostních zájmů autora.97
Nicméně otázka majetkových autorských práv bude podrobně rozebrána v navazující
kapitole této práce.
Otázka osobnostních autorských práv je úzce spjata s otázkou postmortální (pietní)
ochrany autorského díla. Tomuto závěru odpovídá i zákonná úprava, protože
postmortální ochrana je autorským zákonem upravena v rámci stejného ustanovení
jako osobnostní autorská práva, a to konkrétně ustanovením § 11 odstavec 5 autorského
zákona. Nejedná se však o součást obsahu subjektivního autorského práva,
neboť vzniká originárně smrtí autora a nastupuje na místo zaniklých výlučných
osobnostních autorských práv.98 Postmortální ochrany díla se mohou domáhat
oprávněné osoby, na něž odkazuje autorský zákon. V první řadě je oprávněnou osobou
z postmortální ochrany díla osoba blízká autora (definice osoby blízké je uvedena
ustanovení § 116 občanského zákoníku). Jedná se o příbuzného v řadě přímé,
sourozence, manžela a registrovaného partnera autora. Občanský zákoník dále uvádí,
že osobami blízkými jsou míněny i jiné osoby v poměru rodinném či obdobném, které
se za navzájem blízké považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá
důvodně považovala za újmu vlastní. Pokud jde o právní úpravu účinnou od 1.1.2014,
osoba blízká je novým občanským zákoníkem definována v ustanovení § 22. Definice
osoby blízké bude obdobná stávající právní úpravě s tím rozdílem, že se dle zmíněného
ustanovení nového občanského zákoníku bude již bez dalších právních dedukcí
za osobu blízkou považovat rovněž i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale
žijí. Ochrany se může domáhat kterákoli z osob autorovi blízkých, to znamená, že by
bylo mylným závěrem se domnívat, že k postmortální ochraně je nejdříve oprávněn
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například příbuzný autora v řadě přímé a není-li jeho, poté by do tohoto postavení
nastoupil jeho sourozenec či manžel. V této souvislosti dodejme, že v otázce
oprávněných osob z postmortální ochrany díla se jedná o širší okruh oprávněných osob,
než je tomu v případě posmrtné ochrany všeobecných osobnostních práv fyzické osoby.
Osoba blízká je oprávněná se domáhat postmortální ochrany díla i v případě, že není
dědic autora, nejedná se o dědění ani o jiné nástupnictví svého druhu. Dalším subjektem
oprávněným k postmortální ochraně díla je autorským zákonem stanovena právnická
osoba sdružující autory. Není přitom rozhodné, zda zemřelý autor byl členem
této právnické osoby či nikoliv (např. Svaz českých spisovatelů, Svaz českých umělců).
Poslední subjekt oprávněný k postmortální ochraně je dle autorského zákona příslušný
kolektivní správce. Z výše uvedeného vyplývá, že k postmortální ochraně například
není oprávněn stát ani prostřednictvím Ministerstva kultury.
Postmortální ochrana díla není časově omezená. Autorský zákon v ustanovení
§ 11 odst. 5 jasně stanoví, že osoby blízké (potažmo i další výše vyjmenované subjekty
povolány autorským zákonem k postmortální ochraně díla) mají toto oprávnění
(tj. domáhat se postmortální ochrany díla), i když uplynula doba trvání majetkových
práv autorských. Nicméně s ohledem na životní cyklus je nutno říci, že se mění pouze
osoby oprávněné k výkonu tohoto práva, a to z důvodu jejich úmrtí. Z tohoto logicky
vyplývá, že fakticky je však výkon postmortální ochrany možný pouze tehdy, pokud
existuje některá z osob oprávněných autorským zákonem, v opačném případě
se oprávnění k jejímu vymáhání stává bezsubjektivní, a tedy nevymahatelné.99
Závěrem tohoto tématu i celé kapitoly práce uveďme, čeho se osoby oprávněné
z postmortální ochrany díla mohou v rámci této ochrany domoci. Zmíněné subjekty
se mohou v souladu s ustanovením § 11 odst. 5 autorského zákona právními prostředky
domáhat, aby si nikdo neosoboval autorství k dílu, aby dílo bylo užito jen způsobem
nesnižující jeho hodnotu, a konečně aby při užití díla byl uveden jeho autor (a to pouze
za podmínky, je-li to obvyklé a nebylo-li dílo vydáno jako anonymní). Z uvedeného
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jasně vyplývá, že oprávněné subjekty v rámci postmortální ochrany díla mají užší okruh
nároků, než má sám autor v průběhu svého života v rámci jeho osobnostních autorských
práv (například v rámci postmortální ochrany díla zde chybí právo rozhodnout
o zveřejnění díla; to znamená, že oprávněné osoby nejsou schopny na základě
postmortální ochrany díla zasáhnout proti tomu, kdo poprvé zveřejní po smrti autora
jeho dílo, i když přání autora bylo dílo nezveřejnit).
4.5. Práva majetková
Vedle autorských práv osobnostních se k dílu váží ještě autorská práva majetková,
jejichž původním nositelem je opět osoba autora. Majetková práva jsou právy
s ekonomickým hospodářským významem.100 Majetková práva jsou upravena
v ustanovení § 12 a následující autorského zákona. Zmíněné ustanovení autorského
zákona upravuje právo autora užít dílo (v původní nebo jím zpracované či jinak
změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky –
tj.

právo

dílo

užít

v jeho

původní

či

změněné

podobě)

a současně právo autora udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva.
Jinými slovy obsah majetkového práva právo dílo užít upraveného v ustanovení
§ 12 autorského zákona tvoří právo dílo užít autorem samým a udělit oprávnění k užití
díla třetím osobám. Pouze na okraj zmiňme, že jiná majetková práva jsou upravena
zejména v ustanovení § 24 a § 25 autorského zákona, tato ustanovení se zabývají
právem autora na odměnu při opětovném prodeji originálu díla uměleckého a právem
autora na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní
vnitřní potřebu. Jak je z názvů těchto práv patrno, nemají tato majetková práva spojitost
s počítačovými programy, a proto se dále v této kapitole práce budeme výlučně zabývat
pouze majetkovým právem užít dílo a právem udělit licenci k užití tohoto díla osobou
odlišnou od autora.
Majetková práva poskytují autorovi výlučné právo na rozhodování o užívání
jeho díla. Jiná osoba než autor smí dílo užít pouze na základě autorova oprávnění,
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popřípadě ve výjimečných případech stanovených zákonem.101 Právo dílo užít v jeho
původní či změněné podobě je nejvýznamnějším a hlavním majetkovým právem autora.
Zde můžeme spatřovat propojení majetkových a osobnostních práv autora
v tom smyslu, že osobnostní právo autora upravené v ustanovení § 11 odstavec 3
autorského zákona stanoví, že autor v rámci svého práva na nedotknutelnost svého díla
má právo svolení k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do svého díla. Právo dílo užít
v jeho původní či změněné podobě, resp. katalog práv, je vyjádřeno prostřednictvím
způsobu užití díla, v této souvislosti dodejme, že se jedná o demonstrativní výčet
zahrnující například právo na rozmnožování díla, právo na pronájem originálu, právo
na sdělování díla veřejnosti, aj. Ustanovení § 13 až § 18 autorského zákona obsahuje
legální definice výše uvedených jednotlivých způsobů užití díla. Ustanovení
§ 12 odstavec 4 autorského zákona obsahující demonstrativní výčet majetkových práv
byl zaveden novelou z roku 2006 (viz ustanovení § 12 odst. 5 autorského zákona,
dle kterého dílo lze užít i jiným způsobem, než způsoby uvedenými v odstavci 4) –
výčet demonstrativní je ospravedlněn pružností legislativy ve vztahu k výsledkům, které
pro autorské právo a postavení autora přináší rozvoj vědy, umění a techniky. 102
Jak již bylo zmíněno výše, obsah majetkového práva právo dílo užít upraveného
v ustanovení § 12 autorského zákona tvoří právo dílo užít autorem samým a udělit
oprávnění k užití díla třetím osobám. Právo dílo užít autorem samým v původní
či změněné podobě bylo právě rozebráno. Zbývá se vyjádřit k právu autora udělit jiné
osobě oprávnění k výkonu práva užít dílo, tj. poskytnout jiné osobě licenci k užití díla.
Na tomto místě práce se omezím na poznámku, že problematika licenčních vztahů bude
rozebrána v následujících kapitolách této práce, a proto se na tomto místě omezme
pouze z důvodu systematiky na uvedení tohoto majetkového práva autora.
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Majetkovým právem autora není právo na odměnu za užití díla. Dle aktuální právní
úpravy je odměna autora za užití díla stanovena na základě smlouvy, kterou je založeno
právo relativní, nikoliv tedy absolutní povahy, nicméně toto právo je autorským
zákonem předpokládáno. V této souvislosti srovnejme ustanovení § 12 dnes
již neplatného autorského zákona (tj. zákon č. 35/1965 Sb.) s aktuální právní úpravou.
Zmíněné ustanovení obsahovalo právo autora na odměnu za tvůrčí činnost. Absolutní
právo na autorskou odměnu byl institut typický pro socialistické autorské právo.103
Pro úplnost ještě dodejme, jak je to s majetkovými nároky autora v případě
neoprávněného užití jeho díla. V případě neoprávněného užití díla vznikají autorovi
pouze odpovědnostní nároky z deliktních právních vztahů (zejména odpovědnost
za škodu a za bezdůvodné obohacení), nikoliv nárok na zaplacení autorské odměny.104
Autor má ustanovením § 12 odst. 3 autorského zákona zaručeno právo na přístup
k nosiči díla, protože dle zmíněného ustanovení je autor oprávněn požadovat
po vlastníku věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, aby mu jí zpřístupnil, pokud
je toho třeba k výkonu jeho práv autorských. Toto právo autora je však omezeno
ze zákona v tom smyslu, že je potřeba respektovat oprávněné zájmy vlastníka tohoto
nosiče díla, oprávněnými zájmy vlastníka je míněno jeho nerušené užívání svého
majetku, jehož je nosič díla součástí. V závěru této kapitoly a s ohledem na ustanovení
§ 12 odst. 3 autorského zákona by bylo ještě upozornit na následující. Obsahem
subjektivních autorských práv není právo na přístup k dílu ve smyslu samotného
zhlédnutí či vnímání díla, oprávnění vyloučit ostatní ze samotného vnímání díla spadá
tradičně mimo rozsah autorskoprávní ochrany, výkonem autorského práva tedy není
např. poslech hudebního díla, osoba, která dílo vnímá, se nedopouští zásahu
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do výlučných autorských práv.105 Z toho vyplývá, že omezit přístup k dílu je možno na
základě technických nástrojů, nikoliv pomocí právních nástrojů.
4.6. Nepřevoditelnost autorských práv
Vzhledem k osobnostní právní povaze předmětných autorských práv stanoví
autorský zákon některá omezení co do možnosti dispozice s nimi a jejich trvání.106
Autorským zákonem je tak stanovena striktní nepřevoditelnost autorských práv,
a to jak osobnostních (viz ustanovení § 11 odstavec 4 autorského zákona),
tak majetkových (viz ustanovení § 26 odst. 1 autorského zákona). Díky této výjimce
z obecné soukromoprávní zásady smluvní svobody může být majitelem autorského
práva za svého života pouze autor a nikdo jiný (v podstatě se jedná o případ ochrany
autora před sebou samým).107 Absolutní osobnostní autorská práva nejsou způsobilá
být předmětem právní dispozice.108 Nicméně určitá forma převodu majetkových
autorských práv je možná, v opačném případě by došlo k znemožnění hospodářského
zhodnocení a jejich legálního popření majetkového charakteru.
Jak již bylo vícekrát zmíněno, nelze platně translativně převést majetková autorská
práva. Nicméně dispozice s majetkovými autorskými právy je možná na základě
konstitutivného převodu oprávnění práva užít (tj. licence). Licence se tak stává jedinou
zákonem dovolenou formou „převodu“ majetkového autorského práva. Stejně tak není
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autor oprávněn se vzdát svých práv autorských, a to opět jak osobnostních
(viz ustanovení § 11 odst. 4 autorského zákona), tak majetkových (viz ustanovení
§ 26 odst. 1 autorského zákona), nicméně autorským zákonem není stanovena povinnost
tato práva využívat.
Autorská majetková práva nelze postihnout výkonem rozhodnutí, současně je nelze
zahrnout do konkurzní podstaty. Nicméně právě zmíněné neplatí pro pohledávky
z takových majetkových autorských práv vzniklé. Stejně tak dle platné legislativy
je stanoven zákaz zajištění pohledávky pomocí autorského práva. Absolutní autorská
práva jak osobnostní, tak majetková jsou nepromlčitelná. Majetková práva autorská
nepatří do společného jmění manželů, a to ani v případě, že by manželé dílo vytvořili
společně jako spoluautoři. V popsaném případě by se na dílo a práva k němu váznoucí
použila příslušná ustanovení o podílovém spoluvlastnictví. Nicméně pohledávky
vzniklé z majetkových práv autorských jsou součástí společného jmění manželů.
Jak již bylo a ještě v navazujících kapitolách bude zmíněno, autorská osobnostní
práva zanikají spolu s autorem samým, tj. okamžikem jeho smrti. Naopak majetková
práva
jsou způsobilá být předmětem dědictví po autorovi. Nicméně i v souvislosti s děděním
majetkových práv autorských vznikají specifické otázky, na které je v této části
upozorněno. Prvním specifikem je skutečnost, že majetková práva nelze ocenit
(viz ustanovení § 17 odst. 5vzákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon o oceňování
majetku“/), a to z toho důvodu, že jsou inter vivos nepřevoditelná. Z tohoto důvodu
nelze vyměřit dědickou daň, protože nelze stanovit základ daně. Stát může být dědicem
na základě závěti. V případě, že majetková autorská práva nenabude žádný z dědiců,
nabývá je stát jako odúmrť a majetková autorská práva se tak stávají zdrojem veřejných
příjmů, jež jsou vázány na vynaložení v kultuře. Podle ustanovení § 26 odst. 3
autorského zákona dále platí, že zanikne-li právnická osoba, která zdědila majetková
práva k dílu, bez právního nástupce, připadají tato majetková práva státu.Tato státem
zděděná, resp. nabytá majetková práva spravují k tomu určené fondy, a to dle druhu
díla, konkrétně Státní fond kultury České republiky (zákon č. 239/1992 Sb., o Státním
fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů) či Státní fond
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kinematografie [zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)] a příjmy z výkonů
majetkových autorských práv plynou do státního rozpočtu České republiky. Z výše
uvedeného vyplývá, že se dílo nemůže stát dílem volným před uplynutím doby trvání
autorských práv, protože zopakujme, v případě neexistence žádných dědiců autora
nastupuje automaticky ze zákona jako subjekt majetkových autorských práv stát,
tj. Česká republika. Vedle majetkových autorských práv jsou předmětem dědictví také
pohledávky vyplývající z absolutních autorských práv a věci, jejichž prostřednictvím
je dílo zachyceno. Zmíněnými pohledávkami je nutno rozumět autorské odměny
z licenčních smluv či pohledávky z ohrožení či porušení autorského práva pokud tyto
pohledávky existovaly v době smrti autora.
4.7.

Doba trvání osobnostních práv

S ohledem na vázanost osobnostních autorských práv čistě na osobu autora zanikají
tato práva okamžikem smrti autora (viz ustanovení § 11 odstavec 4 autorského zákona).
Úprava osobnostních autorských práv se do značné míry slaďuje s úpravou ochrany
všeobecných osobnostních práv po smrti autora. Jedná se o pojetí spočívající
v neoddělitelnosti osobnostních autorských práv od osoby autora, které rovněž
zohledňuje veřejný zájem na šíření kulturních a uměleckých plodů tvůrčí aktivity
jednotlivců.109
Nicméně situace týkající se trvání osobnostních autorských práv byla v historii
odlišná,

například

dle

ustanovení

§

33

předchozího

autorského

zákona

(zákon č. 35/1965 Sb.) autorské právo trvalo jako nedělitelný celek 50 let po smrti
autora, a to z důvodu, že předchozí právní úprava na poli autorského práva se řídila
monistickou koncepcí (viz výše).
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4.8. Doba trvání majetkových práv
Dle aktuálně platné právní úpravy je stanovena obecná doba trvání majetkových
autorských práv na dobu života autora a 70 let po smrti autora (viz ustanovení
§ 27 odstavec 1 autorského zákona). Původně, v předchozím autorském zákoně, byla
stanovena doba kratší, a to doba 50 let po smrti autora, k prodloužení doby trvání
majetkových práv autorských došlo v důsledku harmonizace českého autorského práva
s právem Evropského společenství stávajícím autorským zákonem. Zmíněná doba
se začíná počítat od prvního dne následujícího roku po roce, ve kterém autor zemřel
(viz ustanovení § 27 odst. 7 ve spojení s ustanovením § 27 odst. 1 autorského zákona).
Dle ustanovení § 27 odst. 2 autorského zákona v případě spoluautorů se doba trvání
majetkových práv počítá od smrti poslední ze spoluautorů. Jedná se tak o výjimku
oproti obecnému počítání času dle občanského zákoníku.
Pro srovnání zde zmíníme úpravu této otázky na poli mezinárodního práva.
Dle článku 7 Bernské úmluvy na ochranu literárních a uměleckých děl je doba trvání
majetkových autorských práva stanovena na 50 let po smrti autora s tím,
že je v pravomoci členského státu prodloužit tuto dobu.
4.9.

Výkon majetkových práv k dílu osobou odlišnou od autora

Jak již bylo uvedeno, autor díla je jediná osoba, které vznikají k dílu jak autorská
práva osobnostní, tak majetková. Autorská práva osobnostní svědčí výhradně autorovi,
jiná osoba jejich nositelem být nemůže. V případě majetkových práv autorských může
dojít k situaci odlišné, kdy majetková práva vykonává osoba odlišná od autora, a která
je tak oprávněna rozhodovat zejména o licenční politice týkající se díla, k němuž jim
svědčí majetková práva autorská. Tyto osoby můžeme nazvat neautory. Ti se mohou
stát subjekty autorského práva pouze na základě vytvoření díla autorem a další
(minimálně jedné) právní skutečnosti.110 Touto právní skutečností je míněno například
uzavření pracovní smlouvy (viz právní úprava zaměstnaneckého díla obsažená
v ustanovení § 58 autorského zákona), vytvoření díla na základě smlouvy o dílo
110
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(dílo vytvořené na objednávku) v případě některých děl zákonem výslovně uvedených
(viz ustanovení § 58 odst. 7 autorského zákona) či smrt autora (dědění majetkových
práv je upraveno v ustanovení § 26 odst. 2 autorského zákona).
S ohledem na právě zmíněné rozeznáváme tedy jako osoby oprávněné k výkonu
majetkových práv tyto subjekty: zaměstnavatel, objednatel v některých případech, dědic
autora. Co se týče osoby zaměstnavatele a problematiky zaměstnaneckého díla, jež bude
rozebrána níže v navazujících kapitolách této práce, na tomto místě uveďme pouze to,
že tento subjekt je z autorského zákona (konkrétně na základě ustanovení § 58 odst. 1
autorského zákona) oprávněn vlastním jménem a na vlastní účet vykonávat majetková
práva autora k dílu, jež splňuje definiční znaky zaměstnaneckého díla. Objednatel
má stejné postavení nicméně pouze v případě, že dílo pro něj zhotovila fyzická osoba
na základě smlouvy o dílo (viz ustanovení § 58 odst. 7 autorského zákona). Pokud pro
něj dílo zhotovila osoba právnická, toto výhradní postavení objednatel nenabude.
Tomuto tématu byla věnována část v předchozích částech této práce.
5. M I M O S L U V N Í U Ž I T Í A U T O R S K É H O D Í L A
5.1.

Užití pro osobní potřebu

Užít dílo lze zásadně se souhlasem autora, jenž je vyjádřen v uzavřené licenční
smlouvě týkající se užívání konkrétního díla. Jedná se o základní právní princip
demokratického státu, že užívat cizí majetek bez svolení majitele k vlastnímu
hospodářskému prospěchu je zakázáno.111 Ustanovení § 30 autorského zákona stanoví
podmínky tzv. volného užití. Užití pro osobní potřebu spadá pod výjimky a omezení
práva autorského, pouze za splnění níže uvedených podmínek lze užít dílo bez souhlasu
autora.

Volné

užití

díla

neboli

užití

díla

pro

osobní

potřebu

není právem či výsadou (pokud toto jednání splní níže uvedené podmínky), jedná se
vlastně o výjimku z rozsahu ochrany autorského práva. Na toto konání můžeme pohlížet
jako na liberační důvod z hlediska vzniku autorskoprávní odpovědnosti za neoprávněné
užití díla.
111
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Podle ustanovení § 30 odst. 1 autorského zákona se za užití díla nepovažuje užití pro
osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého
hospodářského či obchodního prospěchu (tedy např. ani plnění pracovních úkolů
pro zaměstnavatele). Co autorský zákon rozumí termínem osobní potřeba, sice sám
nedefinuje, ale z teorie je jasné, že se jedná o užití v soukromí. Tím je míněno užití
za účelem zábavy nebo například vzdělávání i v případě přítomnosti osob blízkých,
členů domácnosti či přátel. Z výše uvedeného vyplývá, že užití pro osobní potřebu
je vždy povahově neveřejné. Právě zmíněné nelze aplikovat na užití díla právnickou
osobou,

a to

z toho

důvodu, že právnická osoba

nemá

osobní

potřebu.

Do práva autorského tak podle ustanovení § 30 odst. 2 autorského zákona nezasahuje
ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu, napodobeninu díla
(v tomto ohledu je rozmnožování bráno jako nejvýznamnější užití díla), nicméně
tuto rozmnoženinu díla musí dělat sám na vlastní účet a vlastní odpovědnost.
Z toho vyplývá, že objednávka rozmnoženiny není již výkon volného užití díla.
V praxi je možné se setkat s názorem, že omezení autorského práva pro pořizování díla
pro osobní potřebu se vztahuje pouze na pořízení jedné rozmnoženiny díla. Takovýto
názor však nemá oporu v platném znění autorského zákona. K této otázce existuje
judikát Nejvyššího soudu České republiky (ze dne 25/3/2009, sp. zn.: 5 Tdo 234/2009).
Zmíněný

judikát

v trestní

věci

uvedl,

že

z legálního

výrazu

v ustanovení

§ 30 autorského zákona „zhotovit rozmnoženinu“ nelze dovozovat, že by se omezení
autorského práva vztahovalo pouze na pořízení jedné rozmnoženiny, neboť užití
jednotného čísla v právním předpise je běžnou legislativní technikou a jednalo
by se o výklad „ad absurdum“, tedy o výklad nedovolený. Toť citace ze zmíněného
judikátu Nejvyššího soudu České republiky. S ohledem na právě uvedené můžeme
dospět k závěru, že je možné si vytvořit záložní kopii hudebního nosiče například
pro poslech v práci a další pro poslech na chalupě, nicméně za splnění podmínek
uvedených v ustanovení § 29 odst. 1 autorského zákona, jež upravuje tzv. třístupňový
test. Problematika třístupňového testu bude rozebrána v navazujících kapitolách
této práce.
V této souvislosti a s ohledem na téma této práce je však nutno zdůraznit skutečnost,
že užití pro osobní potřebu, jež bylo definováno výše jako liberační důvod z rozsahu
ochrany autorského práva, se nevztahuje mj. na počítačové programy (viz ustanovení
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§ 30 odstavec 3 autorského zákona). To znamená nemožnost pořizovat si pro osobní
potřebu rozmnoženiny softwaru či databáze, tak jak je tomu u filmů, hudby apod.112
Jedná se tak o výjimku z volného užití zcela absolutní, protože se nemožnost aplikace
volného užití vztahuje se na všechny druhy počítačových programů, ať již máme
na mysli ERP systémů nutné pro chod firmy či například počítačové hry určené
především pro teenagery. I když je například zmíněným teenagerem používána
počítačová hra, tudíž je tento konkrétní počítačový program používán pro osobní
potřebu, v soukromí a pro zábavu, i v tomto případě je nutný souhlas autora formou
licenční smlouvy k této hře. Jedná se tak o výjimku z pravidla stanoveného ustanovením
§ 30 odstavec 3 autorského zákona s ohledem na speciální úpravu výjimek a omezení
práva autorského v ustanovení § 66 autorského zákona v souladu s mezinárodněprávní
a evropskou úpravou. I tímto faktem se softwary odlišují od ostatních děl.
V této souvislosti ještě dodejme, že v případě freewaru a freesoftwaru nejde o volné
užití díla, nýbrž o licencované užití softwaru, přestože autorovi nevzniká nárok na
odměnu, neboť poskytuje licenci bezplatnou.
5.2.

Volná díla

Dílo se stane volným pouze v případě, kdy uplyne doba trvání majetkových práv.113
Tím je míněna doba života autora a 70 let po smrti autora. Autorské dílo se nemůže stát
dílem právně volným (tj. součástí domaine public) před uplynutím zákonné doby trvání
autorských práv.114 Současně není dle aktuální právní úpravy možné, aby v případě
neexistence dědiců autora se dílo stalo dílem volným. V uvedeném případě nabývá
autorská majetková práva k dílu

Česká republika jako odúmrť

(připadnou
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jí jako odúmrť), a tato práva jsou, jak již bylo uvedeno výše, spravována k tomu
určenými fondy. Stejně tak není možné, aby nastala situace, kdy by se autor
svých majetkových autorských práv svým jednostranným prohlášením zřekl a učinil
svým projevem vůle dílo dílem volným (viz zásada zákazu zřeknutí se autorských práv).
Pokud se dílo stane jediným, výše uvedeným způsobem, dílem volným, každému
je ze zákona poskytnuta bez dalšího možnost volného bezúplatného užití bez svolení
autora, nicméně i toto užití má své mantinely v postmortální ochraně díla a v existenci
práva zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání
majetkových práv (viz právní úprava vzniku majetkových práv k dílu takto
zveřejněnému v rozsahu, v jakém by je měl autor díla, svědčící osobě odlišné od autora,
tj. zveřejniteli uvedená v ustanovení § 28 odst. 2 autorského zákona). Právní povaha
volných děl je charakterizována tím, že patří do obecného fondu, což znamená,
že k jejich užití není zapotřebí získat svolení ani za ně platit komukoliv autorskou
odměnu, není-li uvedeno výše jinak. Podle některých dříve platných právních předpisů
byla stanovena povinnost zaplatit za užití volného volných děl příspěvek pro kulturní
fondy.115 Zmíněný příspěvek byl vybírán za účelem financování umělecké tvorby
a tato povinnost zanikla až k datu 1. ledna 1994.
6. S M L O U V Y
6.1.

V OBLASTI

IT, LICENCE

Smlouvy v oblasti IT

Úvodem této kapitoly by bylo vhodné zmínit fakt, že autorský zákon proces vzniku
smlouvy neřeší, stejně tak ani tvorbu díla, a v této otázce subsidiárně odkazuje
k obecným předpisům, kterými jsou občanský zákoník a obchodní zákoník. Autorský
zákon řeší až užití díla na základě smlouvy, ne obecně vznik těchto smluv. Nicméně
i k výše zmíněnému se váže jedna výjimka, kterou je vznik licenční smlouvy.
Tato odchylná úprava týkající se vzniku licenční smlouvy je upravena v ustanovení
§ 46 odstavec 5 a 6 autorského zákona a reaguje tím především na proces uzavírání
licenčních smluv na dálku v prostředí internetu či masově distribuované softwary,
115
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kde nedochází k individuálnímu jednání. Tato specifická úprava kontraktace byla
zavedena do právního řádu České republiky až novelou autorského zákona, jež byla
provedená zákonem č. 216/2006 Sb. Až na tuto výjimku lze obecně říci, že proces
uzavírání smlouvy je upraven v občanském zákoníku, a to konkrétně ustanoveními
§ 43 a následujícími, jež se zabývají podrobně problematikou návrhu na uzavření
smlouvy, neboli ofertou, a přijetím tohoto návrhu nebo-li akceptací. (V novém
občanském zákoníku je problematika oferty a akceptace podrobně upravena
v ustanovení § 1731 až § 1745). I obchodní zákoník se zabývá v části nazvané
Některá ustanovení o uzavírání smlouvy (viz ustanovení § 269 až 288 obchodního
zákoníku) procesem uzavírání smlouvy, nicméně řeší problematiku specifickou,
typickou spíše pro obchodní vztahy, jako je například veřejný návrh na uzavření
smlouvy či obchodní veřejná soutěž, i když byla inspirací pro zmíněnou speciální
úpravu uzavírání smluv.
V dalších částech této kapitoly se tak budeme postupně zabývat zásadně smlouvou
o dílo, na jejímž základě vznikají proprietární softwary na zakázku sofistikovanějšího
rázu. Tomuto podtématu bude věnován dostatečný prostor, protože se jedná
o problematiku čistě praktickou, jejíž správné uchopení je důležité jak pro stranu,
jež software dodává (tj. zhotovitele), tak pro stranu, pro kterou je software vytvářen
na jeho objednávku (tj. objednatele). V této souvislosti zopakujme fakt, že krabicové
softwary jsou poskytovány na základě kupní smlouvy, a to s ohledem na jeho charakter,
jenž se blíží dodání zboží. Tato kapitola se postupně bude zabývat servisními
smlouvami, dohodami o mlčenlivosti, spotřebitelskými smlouvami v oblasti IT. Velká
část této práce bude věnována licenčním vztahům a licenční smlouvě obecně
a v neposlední řadě bude probrána pracovní smlouva s programátorem spolu
s problematikou zaměstnaneckého díla.
Závěrem úvodu k této kapitole práce ještě dodejme jednu poznámku či jeden
postřeh. Lze bezesporu říci, že jednotlivé smluvní typy upravené obchodním zákoníkem
jsou v oblasti informačních technologií nedostatečné a nedávají odpovídající právní
jistotu ani jedné ze smluvních stran. Zákonná ustanovení jsou příliš obecná a obsahují
řadu tzv. neurčitých právních pojmů (například podstatný, přiměřený). Navíc v oblasti
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informačních technologií bylo publikováno jen minimum soudních rozhodnutí - nelze
tak např. na rozdíl od stavebnictví hovořit o nějaké ustálené výkladové praxi.116
6.2.

Smlouva o dodání softwaru (včetně implementace softwaru)

Na úvod této kapitoly by bylo vhodné zmínit především následující. Autorský zákon
nezná smlouvu o vytvoření díla jako zvláštní typovou autorskoprávní smlouvu.117
Kvalitní smlouva, na jejímž základě dojde k vytvoření a předání softwaru
na objednávku, je klíčovou podmínkou úspěšné realizace IT projektu. Často bývá
předmětem diskuse v okamžiku vyskytnutí větších či menších problémů v průběhu
realizace IT projektu, a tak svým způsobem nachází své uplatnění coby prevence
vleklých sporů. Nicméně aby se zmíněné mohlo brát za bernou minci, musí jít
o oboustranně výhodnou smlouvu, jež byla uzavřena v režimu „win- win“. I přes
uvedenou snahu může být další výklad ovlivněn mou praxí v softwarové firmě, která
bývá často na straně zhotovitele.
Názvy této smlouvy jsou různé, v praxi se setkáme například s názvem smlouva
o dílo, smlouva o spolupráci, smlouva o dodávce a implementaci softwaru, smlouva
o dodání informačního systému, aj. Nicméně zmíněné různé názvy nemají na platnost
a obsah smlouvy žádný právní dopad. K uzavření zmíněné smlouvy dochází nejčastěji
v případě dodávky softwaru spolu s hardwarem jako komplexní dodávky na klíč.
Zvolila jsem si označení smlouva o dodávce softwaru, popř. užívám též názvu smlouva
o vývoji a implementaci softwaru. Zhotovitel je v mnoha případech systémovým
integrátorem zejména s ohledem na fakt, že při plnění této smlouvy ze strany
zmíněného integrátora dochází často k tomu, že dílčí plnění je sestavováno
ze subdodávek. Zopakujme, že ač praxe pro tuto smlouvu volí názvy různé, typově
se jedná o smlouvu o dílo, v některých případech pak o smíšenou smlouvu, která v sobě
116
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zahrnuje prvky o smlouvy o dílo (viz příslušná ustanovení obchodního či občanského
zákoníku), prvky licenční smlouvy (viz příslušná ustanovení autorského zákona)
a prvky kupní smlouvy (viz příslušná ustanovení obchodního či občanského zákoníku).
Smlouva tak v sobě zahrnuje úpravu tří různých právních vztahů. Za prvé se jedná
o nezávislý vztah z vytvoření díla, tj. z vytvoření a implementace softwaru, případně
ze zaškolení obsluhy softwaru na straně uživatelů objednatele. Dalším nezávislým
vztahem je vztah z užití vytvořeného díla resp. tohoto počítačového programu
a poslední je vztah vzniklý prodejem nosiče softwaru, hardwaru a příslušné
dokumentace. Z tohoto důvodu se odměna sjednaná ve zmíněné smlouvě dělí
na odměnu za vytvoření softwaru, licenční odměnu (odměnu za poskytnutí licence)
a cenu hardwaru (kupní cenu) včetně příslušné dokumentace. Pomineme-li méně
významný vztah vzniklý prodejem nosiče softwaru, hardwaru a příslušné dokumentace,
zopakujme, že se jedná o dva zásadně juristicky nezávislé právní poměry, a to právní
poměr z vytvoření díla, který je vztahem obecně soukromoprávním a právním poměrem
z užití takto vytvořeného díla, který je zvláštním vztahem autorskoprávním.118Dodejme,
že hospodářská či obchodní souvislost spočívající v jednotě účelu obou právních vztahů
není řešena jako v minulosti prostřednictvím zvláštního smluvního typu.

119

Pohledem

do historie či na řešení úpravy zmíněné problematiky jinými státy zjistíme, že situace
týkající se uzavření smlouvy o implementaci a dodání softwaru byla či je mnohdy
odlišná. Tak například v dnešní době již neplatný autorský zákon (tj. zákon
č. 35/1965 Sb.) znal smlouvu o vytvoření díla (viz ustanovení § 27 zmíněného zákona),
stejně jako současný autorský zákon, jenž platí na Slovensku (tj. zákon
č. 618/2003 Z.z.).
Bylo by vhodné v této souvislosti poukázat na specifika zmíněné smlouvy. Za prvé
se jedná o skutečnost, že software se implementuje v prostředí uživatele, dále je nutné
118
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zajistit zacházení se softwarem (užívání) na straně objednatele pouze proškolenými
lidmi. Ke zdárnému dokončení implementace softwaru je zapotřebí mnohdy komplexní
součinnosti ze strany objednatele. V rámci této smlouvy je namístě s ohledem
na objektivní možnost vzniku nepředvídatelných situací a ekonomického postavení
IT společnosti jako integrátora limitovat výši náhrady škody v případě jejího vzniku
a současně ve smlouvě upravit další specifickou otázku, jíž je moment předání softwaru
do testovacího a posléze rutinního provozu. Dvěma posledně zmíněným okruhům
budou věnovány další kapitoly této práce a uvedená problematika zde bude náležitě
probrána.
Z uvedeného vyplývá, že s ohledem na smíšenou povahu smlouvy a na její zmíněná
specifika se podle našeho názoru pro úpravu vztahů vzniklých při vývoji
a implementaci softwaru na zakázku nejlépe hodí úprava pomocí inominátní smlouvy,
a to zejména pro složitost a komplexnost uvedených vztahů. Závěrem k úvodu k této
problematice ještě zmiňme největší problémy praxe při uzavírání těchto smluv, kterými
jsou zejména užití vzorových smluv a podíl více lidí při uzavírání této smlouvy.
Na smlouvě se podílí jak IT specialisté, tak právníci obou smluvních stran, důsledkem
tohoto stavu je v mnoha případech ztráta integrity a terminologická nejednotnost
uzavírané smlouvy.
6.2.1. Postup při tvorbě softwaru
Další specifikum uzavírání smlouvy o vývoji a implementaci softwaru
je skutečnost, že při podpisu smlouvy mnohdy ještě není možné konkrétně specifikovat
předmět smlouvy s ohledem na fakt, že zhotovitel zná jen seznam požadavků
objednatele na software bez znalosti prostředí a objednatel jako zadavatel zase nezná
jednotlivé funkcionality nabízeného systému. V tomto okamžiku (tj. v okamžiku
uzavírání smlouvy) ještě není v mnoha případech možné stanovit přesně hardwarové
a softwarové komponenty. Z tohoto důvodu po uzavření smlouvy následuje analytická
fáze tvorby softwaru (není-li na tuto fázi uzavírána zvláštní smlouva) a až po jejím
zdárném dokončení, kdy si smluvní strany vyjasní své požadavky a požadavky
na funkcionalitu systému zejména s ohledem na IT prostředí, kde má být systém
implementován, fáze realizační. Jinými slovy můžeme říci, že ne vždy má management
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podniků hned od začátku jasnou představu o tom, jak má informační systém fungovat.
Proto bývají projekty rozděleny do dvou fází – analytické a realizační120.
Výše popsaná skutečnost (tj. nemožnost přesné konkretizace předmětu smlouvy)
činí při uzavírání smlouvy velké problémy, a dle mého názoru toto pramení z faktu,
že právní zástupci objednatelů často nebývají obeznámeni se specifiky smluv o vývoji
a implementaci softwaru a očekávají, že předmět smlouvy musí být jasně specifikován
již v okamžiku uzavření smlouvy, jak tomu je například u koupě nemovitosti. Z tohoto
důvodu hodnotí předmět smlouvy jako málo určitý a apelují na jeho konkretizaci,
jež v době uzavření smlouvy není možná. Tím vznikají často patové situace.
V průběhu analytické fáze tvorby softwaru se zhotovitel a zadavatel seznámí
se svými představami a současně s technickými možnostmi nabízeného řešení. V této
fázi po uzavření smlouvy dochází ke konkretizaci díla. Podcenění této fáze
předcházející vývoji a implementaci softwarového řešení má za následek dodatečné
požadavky na úpravu softwaru během jeho implementace, a tím samozřejmě i posunutí
termínů dodání a zvýšené náklady na pořízení odpovídajícího softwaru.121 Výsledkem
této fáze je dokument zvaný analýza, jenž zachycuje proces vytvoření konkrétního
softwarového řešení pro zadavatele. Analýza tak tvoří přesnou specifikaci předmětu
smlouvy navržením jednotlivých datových a programových struktur s tím, že analýza
je prováděna ve vztahu k procesům objednatele a jejich provázanosti, a současně
ve vztahu k funkcionalitě cílového softwaru. V této době je současně dělána i analýza
IT infrastruktury a vstupních požadavků objednatele. Analýza IT infrastruktury
objednatele je tou nejdůležitější fází, která rozhoduje o podobě a úspěchu fungování
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nového softwarového řešení.122 Součástí analýzy je stanovení akceptačních kritérií
pro předání softwaru. V praxi se opět můžeme setkat s různými dalšími názvy analýzy
jako například kontrolní specifikace, cílový koncept, blueprint a jiné.
Aby byla analýza závazným dokumentem, je zapotřebí jejího odsouhlasení
ze strany objednatele. Tvorba softwarové analýzy by měla být dostatečně upravena
písemnou smlouvou, jelikož její výsledky jsou pak naprosto klíčové pro následný vývoj
a implementaci softwaru.123

Tvorba analýzy může být zahrnuta ve smlouvě

o implementaci softwaru, či v případě detailnější analýzy je vhodné a praktické uzavřít
samostatnou smlouvu o analýze. Nicméně prvně zmíněný případ, tj. analýza jako
součást předmětu díla a tudíž součást samotného procesu implementace softwaru na
základě smlouvy o implementaci softwaru, se z různých důvodů vyskytuje častěji.
Z právního hlediska to znamená, že smlouva obsahuje konkrétní vymezení části plnění
(obsahuje ujednání o tom, jak by měl vypadat výstup analýzy) a víceméně obecné
vymezení ostatního plnění (samotná implementace totiž může být ovlivněna výsledkem
analýzy).124 Jinými slovy se dá říci, že smlouva vychází z hrubého konceptu řešení,
zatímco

samotná

implementace

probíhá

na

základě

tzv.

implementačního

projektu/analýzy, který je vytvářen/a v první fázi projektu (fáze analytická) implementační projekt/analýza pak tvoří přesnou technickou specifikaci předmětu
smlouvy, která je ve shora popsaném případě dotvářena až po podpisu smlouvy.125
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V případě, že analýza bude vypracována na základě samostatné smlouvy a bude
schválena objednatelem, může být při uzavírání smlouvy o implementaci softwaru
využito institutu smlouvy o smlouvě budoucí. Smlouvou budoucí je v tomto případě
míněna smlouva o implementaci softwaru a podmínkou jejího uzavření je schválení
analýzy ze strany objednatele. Nicméně v praxi je častější případ, kdy je analýza
součástí procesu implementace na základě jedné komplexní smlouvy. Implementace
softwaru tak může být ovlivněna výsledkem analýzy, z tohoto důvodu je předmět
této komplexní smlouvy většinou obecný. Pokud analýza prokáže nutnost navýšení ceny
díla současně s rozšířením rozsahu díla, je vhodné mít ve smlouvě zakomponováno
ustanovení, že pokud objednatel akceptuje tyto změny v rámci analýzy, jsou tyto změny
automaticky, je-li analýza součástí smlouvy, transponovány i do konečné ceny softwaru
a termínů dodání tohoto softwaru. V této souvislosti je dobré upozornit na fakt,
že již smlouva (ať již samostatná smlouva týkající se pouze vytvoření analýzy
či komplexní smlouva o vývoji a implementaci softwaru) by se měla zaobírat
problematikou stanovení postupu při schvalování analýzy, a to zejména takovými
otázkami, jakými je mechanismus připomínkování a odstraňování nedostatků analýzy
včetně otázky důsledků neodsouhlasení analýzy ze strany objednatele. Na tomto místě
současně dodejme, že i samotná analýza je výstupem, jenž má pro zadavatele cenu
i bez vytvoření softwaru samotného, protože ukazuje cestu možných řešení. Z tohoto
důvodu je za ni často účtována samostatně odměna pro případ, že se strany nedohodnou
na další spolupráci.
Jak je zde nastíněno, software je vytvářen v určitých fázích, které na sebe
navazují. Autorským zákonem je chráněn nejen počítačový program, ale i jednotlivé
vývojové fáze včetně přípravných vývojových materiálů (tato ochrana je zakotvena
v ustanovení § 65 odst. 1 autorského zákona), a to v případě, že splňují pojmové znaky
díla, v tomto případě stačí s ohledem na uvedené v předchozích kapitolách této práce
pouze znak původnosti. Není vyloučeno, aby takovým koncepčním materiálem mohla
být dle konkrétních okolností (zejména při splnění požadavku jejich původnosti)
např. i programová analýza či obdobné materiály. Jedná se zpravidla o autorskoprávní
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ochranu

samostatnou

programu.

126

a

nezávislou

na

autorskoprávní

ochraně

počítačového

S ohledem na výše uvedené si dovolím krátké shrnutí týkající se důvodů
pro tvorbu analýzy: Význam tvorby analýzy spočívá zejména v tom, že zhotovitel jako
osoba znalá problematiky na základě kvalifikovaných dotazů se snaží zjistit co nejvíce
přínosných informací o požadovaném softwaru ze strany objednatele, které poté přenese
a vytvoří přesný popis softwaru včetně jeho funkcionalit tak, aby tento software měl
co největší přidanou hodnotu pro objednatele. Kvalitně provedenou analýzou
se dá spolehlivě vyhnout situaci, kdy dochází, ač k nelibosti zhotovitele, ke změnám
softwaru na základě dalších požadavků objednatele, jež vznáší v průběhu implementace,
a kterým se zhotovitel může jen stěží bránit, protože funkcionalita softwaru není
v případě absence analýzy či v případě nedostatečně vytvořené analýze nikde kvalitně
podchycena. Mohu jen potvrdit z pohledu právního zástupce zhotovitele bez hlubších
technických znalostí, že kvalitně provedená analýza již naši společnost vícekráte
ochránila před neopodstatněnými požadavky objednatelů a tím přispěla k vytvoření
softwaru v požadované kvalitě a v zadaném časovém rozmezí a eliminaci případných
mimosoudních či soudních sporů.
Jak již bylo v úvodu této kapitoly zmíněno, po úspěšném dokončení fáze
analytické nastupuje fáze realizační. Jedná se o fázi, která se zaměřuje zejména
na otázku programování a ladění, jinými slovy v této fázi tvorby softwaru dochází
k pořizování počítačového programu ve zdrojovém kódu v programovacím jazyku
a k jeho postupnému překládání do spustitelného vyjádření počítačového programu.
Jak již bylo uvedeno v předchozích částech této práce, právě v tomto okamžiku dochází
ke vzniku autorskoprávní ochrany. Nesmíme ovšem opomenout fakt, že ve fázi
realizační současně dochází k vytvoření uživatelské dokumentace k počítačovému
programu (ta je stejně jako analýza samostatným předmětem autorskoprávní ochrany,
je-li dílem jedinečným), k zaškolení administrátorů a běžných uživatelů počítačového
programu a konečně k jeho předání zadavateli. Za tímto účelem jsou prováděny
126
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uživatelské akceptační testy, jejichž cílem je simulace plného zatížení softwaru
a současně ověření funkcionalit softwaru. Výsledkem těchto testů je podpis
akceptačního protokolu a v případě vad či nedostatků softwaru dohoda zhotovitele
a zadavatele o termínu odstranění zmíněných vad. V případě výskytu vad nebráních
provozu softwaru nejsou tyto vady překážkou podpisu akceptačního protokolu
s výhradou odstranění vad v dohodnuté době. Zmiňme ještě, že v současné době jsou
zmíněné činnosti v rámci realizační fáze (tj. vytvoření dokumentace, školení,
protokolární předání počítačového programu objednateli) brány jako standardní součást
dodávky softwaru. Poté už zbývá pouze uvést počítačový program do reálného provozu.
Reálný provoz softwaru u objednatele se může dělit na provoz softwaru pilotní
a rutinní. V rámci pilotního provozu softwaru u objednatele je software používán
s dohledem zhotovitele, a to zejména za účelem odstranění případných neočekávaných
nedostatků softwaru. Rutinní provoz softwaru posléze probíhá většinou po určité době
bez dohledu zhotovitele.
V souvislosti s popisem jednotlivých činností v rámci tvorby softwaru v průběhu
fáze analytické a poté i fáze realizační je ještě nutné zmínit a zdůraznit tento fakt:
Jednotlivé fáze jsou „plovoucí“, a to v závislosti na odsouhlasení fáze předchozí, v prvé
fázi tedy v závislosti na odsouhlasení implementačního projektu/analýzy127. Z tohoto
důvodu v řádně pojaté smlouvě o implementaci softwaru jen těžko narazíme
na ustanovení typu, že software bude dodán například do data 15. 5. 2013. Kvalitně
propracovaná smlouva o implementaci softwaru by naopak měla v sobě zahrnovat
harmonogram plnění, který bude reflektovat potřeby praxe, jednotlivé fáze plnění díla
resp. fáze tvorby softwaru by měly být stanoveny počtem týdnů (dnů či jinak
specifikovaným obdobím), které by se měly počítat od akceptace analýzy.
Po úspěšném nasazení softwaru do rutinního provozu nastupuje fáze
poimplementační podpory. Tím je míněn servis a údržba softwaru, jež zahrnuje zejména
hotline, upgrade, update, odstraňování vzniklých incidentů v průběhu používání
softwaru či následná customizace softwaru, tj. individuální úprava softwaru podle
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požadavků objednatele. Tyto činnosti jsou ze strany zhotovitele poskytovány na základě
samostatné servisní smlouvy. Důvody uzavírání servisních smluv, včetně jejich
podstatných náležitostí, budou rozebrány v navazujících kapitolách této práce, na tomto
místě se však omezme na poznámku, že hlavním důvodem uzavírání výše uvedených
smluv ze strany objednatele je většinou jeho reálná nemožnost prokázat fakt, že vada
softwaru byla již přítomná v době jeho předání a že nevznikla až v průběhu jeho
rutinního provozu. Dále pak je zde z pohledu objednatele úskalí spočívající v tom,
že žádnými právními předpisy není stanovena závazná lhůta, ve které by byl zhotovitel
povinen případnou vadu softwaru odstranit. Z těchto nastíněných důvodů většina
objednatelů volí cestu uzavření servisní smlouvy, kde jsou výše uvedené otázky
podrobně řešeny. Opět mohu jen potvrdit, že většina našich zákazníků, jimž jsme
implementovali software, volí cestu uzavření servisní smlouvy, protože si uvědomují
úskalí výše uvedená.
Výše popsané fáze tvorby softwaru (tj. fáze analytická, fáze realizační a mnoha
případech i fáze poimplememtační podpory) jsou vlastní tvorbě softwaru na zakázku.
Oproti tomu krabicový software nevyžaduje ani analýzu, implementační projekt
a následný vývoj. U něj dochází pouze k dodání produktu a jeho instalaci s následnou
uživatelskou podporou (hot-line, upgrade).128
6.2.2. Náležitosti smlouvy o dodání softwaru
Ještě než se dostaneme k jednotlivým podstatným či pravidelným náležitostem
smlouvy o dodání softwaru, zmiňme následující. Tvorba počítačového programu včetně
jeho implementace je dle závěrů praxe považována za nejčastější smluvní vztah
v oblasti IT. Jak již bylo uvedeno v úvodu této části práce zabývající se smlouvami
v oblasti IT, smlouva o dodávce softwaru má povahu smlouvy smíšené, zahrnující
v sobě prvky smlouvy o dílo, smlouvy licenční dle autorského zákona v neposlední řadě
smlouvy kupní. V této souvislosti ještě zmiňme, že většina informačních systémů
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je dílem, a to jak s ohledem na definici v autorském zákoně, tak dle příslušných
ustanovení obchodního zákoníku týkajících se smlouvy o dílo.
A nyní dejme prostor popisu náležitostí smlouvy o dodání softwaru,
a to jak podstatných, tak pravidelných, jež dle mého názoru tvoří gro této části práce.
Jako první podstatnou náležitost je nutné uvést přesný popis smluvních stran,
a to včetně jejich identifikačních čísel (v případě právnických osob či fyzických osob
podnikatelů) či rodných čísel, popřípadě dat narození (v případě, kdy je na straně
zhotovitele softwaru fyzická osoba nepodnikatel). Uvedení identifikačních čísel
u právnických osob konkretizuje právnickou osobu, tento postup je vhodný zejména
z důvodu, že v praxi je možné se běžně setkat s případem, kdy se název subjektu –
právnické osoby liší pouze v označení jeho právní formy. Stejně důležité
je při uzavírání této smlouvy (a obecně jakékoliv jiné) i klást pozornost na osobu
oprávněnou jednat za subjekt a tuto osobu či osoby uvést do záhlaví smlouvy
ke konkrétní smluvní straně. Pokud například za společnost s ručením omezeným jsou
dle výpisu z obchodního rejstříku oprávněni jednat dva jednatelé pouze společně,
je nutné pro omezení problémů v budoucnosti trvat na uvedení těchto osob v záhlaví
smlouvy u konkrétního subjektu a zejména na podpisu smlouvy oběma osobami
za zmíněný subjekt. Nejde tedy o zastoupení, jak je často nesprávně ve smlouvách
uváděno. Kontrola subjektu v obchodním rejstříku by neměla chybět v každém procesu
uzavírání smlouvy, toť poznámka k tomuto tématu vedená praxí. Identifikace smluvní
strany v záhlaví smlouvy může vypadat například tímto způsobem: společnost ABC,
spol. s r.o., IČ: …….., jednající jednatelem, kterým je ………., zapsána v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl …., vložka ……se sídlem
…………,(dále jen „z h o t o v i t e l“).
Další náležitostí smlouvy o dodání softwaru je uvedení účelu a cíle projektu
dodání softwaru. Uvedení účelu smlouvy je v ČR zpravidla opomíjeno, což zdaleka
neplatí jen pro smlouvy v oblasti IT. Uvedení konkrétních cílů smlouvy (resp. projektu)
je ve stávající praxi zcela výjimečné. Jde přitom o ustanovení, která mohou mít značnou
roli v případech sporů a výkladových problémech. Z účelu smlouvy by mělo vyplývat,
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proč a za jakých okolností byla smlouva uzavřena.129Tato část smlouvy má současně
také značný význam pro výklad rozsahu licence k užití softwaru. Z účelu a cíle projektu
by mělo jasně vyplývat proč a za jakých okolností smlouva uzavřena. Tak lze předejít
rozčarování a následným otázkám zhotovitele a objednatele typu „Co byste za ty peníze
chtěli?“ či „Takových peněz to stálo a nefunguje to…“.
Dále je nutné ve smlouvě provést specifikaci předmětu díla, a to pomocí definice
díla, v našem případě zejména počítačového programu. Jedná se o přesné vymezení
požadavků vlastností softwaru, s ohledem na praxi se jako naprosto nedostačující jeví
pouhé uvedení komerčního názvu softwaru a čísla jeho verze. Naopak ve smlouvě
je více než vhodné uvést strukturu počítačového programu, u modulových programů
pak popsání jednotlivých modulů počítačového programu včetně funkcí počítačového
programu. Současně je na místě zmínka o časových náročnostech na jednotlivé operace
či o vnější formě softwaru (tzv. „look and feel“), resp. způsobu komunikace
počítačového programu s uživatelem a v neposlední řadě pak specifikaci hardwarové
platformy, na kterých bude počítačový program pracovat. V této části smlouvy
je za účelem řádné definice počítačového programu vhodné uvést následující
skutečnosti, kterými jsou zejména: požadavky na IT strukturu a další podmínky řádného
nasazení a chodu počítačového programu, popis prostředí, v němž bude počítačový
program implementován včetně předpokládaných počtů uživatelů (v odůvodněném
případě i datová dostupnost systému), požadavky na možnost rozšíření počítačového
programu (nasazení pro větší počet uživatelů), popis požadavků na jeho interoperabilitu
s jiným systémem. V praxi se ukázalo jako vhodné řešení i negativní vymezení
předmětu díla, a to například uvedení skutečnosti ve smlouvě, že část hardwaru
nezajišťuje zhotovitel.
Právě zmíněné požadavky na definici počítačového programu slouží
jako ochrana zhotovitele před dodatečnými požadavky objednatele. V praxi často
dochází k tomu, že předmět díla je specifikován v příloze smlouvy. Tento postup
je v pořádku, ale pouze za podmínky, že je zmíněná příloha propracována precizním
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způsobem a současně, že je provázaná se smlouvou. Nicméně častěji se vyskytuje
případ, kdy tomu tak není, a zde nastává možný zdroj problémů v budoucnu, zvláště
pak ve fázi předávání počítačového programu objednateli. Smluvní úprava specifikace
díla může být ve smlouvě upravena například i tímto způsobem, jenž předjímá
vytvoření dokumentu s názvem Zakládající

listina projektu, který se stane

součástí/přílohou smlouvy: Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že neprodleně
po uzavření této smlouvy vypracují dokument s názvem Zakládací listina projektu,
jež se poté stane nedílnou součástí této smlouvy. Obsahem tohoto dokumentu budou
především tyto skutečnosti: definice rozsahu projektu/díla, cíle a rizika projektu, časový
harmonogram plnění projektu/díla, časové limitní mezníky projektu, součinnost
smluvních stran, personálně organizační struktura smluvních stran včetně odpovědnosti
jednotlivých zástupců. Součástí Zakládací listiny projektu je i vymezení samostatných
částí díla/fází díla, které na sebe časově navazují a které budou postupně plněny
a předávány za účelem testování a akceptace díla jako celku. Součástí tohoto
dokumentu jsou rovněž i akceptační kritéria týkající se jednotlivých částí díla.
Dovolím si jednu praktickou vsuvku týkající se možné smluvní úpravy ve vztahu
specifikace díla a dodání hardwaru. Jak již bylo zmíněno, je vhodným řešením
i negativní vymezení předmětu díla, a to například uvedení skutečnosti ve smlouvě,
že část hardwaru nezajišťuje zhotovitel. Úprava ve smlouvě může být následující:
Zhotovitel tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud není v Zakládací listině projektu
dohodnuto jinak, předmětem díla není dodávka hardware serveru, případně PC,
rovněž tak není předmětem díla dodání licencí k softwaru nutného pro řádné zhotovení
díla, zejména operačního systému Windows a databázového software Microsoft SQL
Server. Zhotovitel tímto informuje objednatele o jeho právní povinnosti si zajistit
příslušné licence ke zmíněným produktům, které bude software využívat. Výhradní
povinností objednatele je si tuto licenci opatřit sám a z tohoto důvodu žádné náklady
na zakoupení licence nemohou jít na vrub zhotovitele. Stejně tak zhotovitel nenese
jakoukoliv odpovědnost v případě, že objednatel neuposlechne doporučení Zhotovitele
a nezakoupí licenci pro tyto produkty, jež využívá software. Zastavme se ještě u otázky
dodání hardwaru jakožto součásti plnění na základě smlouvy o dodání softwaru.
Někdy je dodání hardwaru upraveno pomocí samostatné kupní smlouvy,
aniž by hardware byl součásti provedení díla na základě smlouvy o dodání softwaru.
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Tento postup je však pro objednatele rizikový, protože případný neúspěch celé
implementace a odstoupení od smlouvy o vývoji a implementaci softwaru nemusí mít
vliv na samostatnou kupní smlouvu týkající se hardwaru.130 Jak tedy řešit tuto otázku?
Odpověď hledejme v institutu závislých smluv, jež je upraven pomocí ustanovení
§ 275 obchodního zákoníku. Smlouvu kupní je tudíž praktické koncipovat jako
smlouvu závislou na smlouvě o dodání softwaru. Zmíněnou závislost smlouvy kupní
a smlouvy o dodání softwaru je poté vhodné ve smlouvě kupní přímo uvést s tím,
že není zájem objednatele na dodání hardwaru bez implementace softwaru
(pochopitelně v případě, že tomu tak je).
Ve smlouvě o dodání softwaru stejně jako v jakékoliv jiné smlouvě o dílo je
nutné uvést čas, místo a způsob provádění díla včetně rozsahu a termínů testování
počítačového programu. Smlouva, popřípadě její nedílná příloha by měla obsahovat
harmonogram implementace. Možná smluvní úprava týkající se této otázky je nastíněná
v rámci předchozí strany práce, jež uvádí náležitosti dokumentu zvaného Zakládací
listina projektu. V samotné smlouvě může být pak pouze ustanovení typu: Smluvní
strany se dohodly na rámcovém časovém harmonogramu plnění díla, jenž je podrobně
uveden

v Zakládací

listině

projektu.

Pro

jednotlivé

fáze

plnění

díla

jsou

harmonogramem stanoveny termíny, v nichž zhotovitel předá konkrétní část díla
objednateli k jejímu testování a následné akceptaci. K předání softwaru tak dochází
postupně po ukončení jednotlivých fází/etap či milníků. Úpravou tímto způsobem může
objednatel sledovat průběžně provádění prací v rámci tvorby počítačového programu
a omezit tak riziko, že dojde k prodlení zhotovitele, protože bez této úpravy by mohla
nastat situace, že objednatel na prodlení s předáním softwaru přijde, až nastane datum
předání softwaru uvedený ve smlouvě. Pouze pro zopakování dodejme, že jednotlivé
fáze bývají sjednány jako „plovoucí“, a to v závislosti na odsouhlasení fáze předchozí,
v prvé fázi tedy v závislosti na odsouhlasení implementačního projektu/analýzy131
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Nyní ve stručnosti k otázce parametrů analýzy a možnosti její neakceptace
ze strany objednatele z důvodu jejích vad. Aby však bylo možné dojít k závěru,
že analýza obsahuje vady, je skutečně nutné ve smlouvě jednoznačně specifikovat,
jaké parametry má analýza splňovat132. Stejně tak je podstatné ve smlouvě stanovit
postup při schvalování analýzy včetně důsledků jejího neschválení (například tímto
způsobem: Objednatel je srozuměn se skutečností, že v případě neschválení analýzy
se lhůty uvedené v časovém harmonogramu v Zakládací listině projektu automaticky
prodlužují o dobu, po kterou nebyla analýza schválena, v této souvislosti je vhodné
doplnit do textu smlouvy, jež pojednává o důvodech odstoupení, následující:
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že objednatel
neakceptuje analýzu (ač bylo přihlédnuto při tvorbě analýzy k oprávněným zájmům
a požadavkům objednatele) ve lhůtě sjednané v časovém harmonogramu. Těmito
důsledky mohou být tedy zejména odstoupení od smlouvy a povinnost objednatele
zaplatit sjednanou cenu za řádné vytvoření analýzy (v případě vadné analýzy
to pochopitelně neplatí). IT firma by si měla ošetřit případné zneužití jí řádně
zpracované analýzy v případě, kdy si objednatel analýzu ponechá, ale cenu
za její vytvoření nezaplatí a předejít tak situaci, kdy provede analýzu jako předpoklad
vytvoření softwaru v rámci ceny díla či bezplatně a zákazník ji nakonec použije
za účelem zhotovení softwaru konkurenční IT firmou. Takové zneužití by mělo být
sankcionováno, zejména v situaci, kdy analýza je bezplatná s tím, že IT firma počítala
se ziskem plynoucím z vývoje a implementace softwaru.133 Je třeba upozornit,
že v této souvislosti se nezabývám daňovými důsledky. Uvedený případ zneužití
analýzy je možný zejména v případě, kdy se analýza provádí na základě samostatné
smlouvy o analýze. Zde uvádím možný text smluvního ujednání: Zhotovitel tímto
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upozorňuje na skutečnost, že analýzu, jež popisuje procesy a na ně navazující
navrhované řešení, hodnotí jako součást svého obchodního tajemství. Objednatel tímto
akceptuje závazek jejího utajení, zejména pak závazek neposkytnutí této analýzy třetí
osobě, a to od okamžiku jejího převzetí. V případě zpřístupnění analýzy třetí osobě
je Objednatel povinen z důvodu nerespektování obchodního tajemství Zhotovitele
mu uhradit smluvní pokutu ve výši ………..,- Kč. Právo na náhradu škody tím není
dotčeno. Stejně tak je praktické do smlouvy uvést následující. Pokud analýza prokáže
nutnost navýšení rozsahu včetně ceny díla, je vhodné mít ve smlouvě zakomponováno
ustanovení v tom smyslu, že pokud objednatel akceptuje změny zadání v rámci
analýzy, jsou tyto změny automaticky transponovány i do zadání týkajícího se oblastí
jako jsou konečné ceny softwaru a termíny dodání tohoto softwaru.
Ve smlouvě je nutné také vyřešit otázku ceny za vývoj a implementaci
počítačového programu včetně ceny za hardware a související služby, a to včetně
platebních podmínek. Cena buď může být konkrétně určená v těle smlouvy
s rozlišením částí ceny za jednotlivá plnění či může být ve smlouvě dohodnut způsob,
jakým cenu za vývoj a implementaci počítačového programu určit v budoucnu
(text smlouvy může být následující: Cena díla zahrnuje odměnu za provedení díla
/služby v rámci implementace díla, hardware/

a odměnu za poskytnutí licence.).

Jedním možným způsobem způsobu určení ceny v budoucnu je určení ceny pomocí
znalce. Pokud ve smlouvě chybí jakákoliv zmínka o jednom či druhém způsobu určení
ceny (tj. cena určena ve smlouvě či ve smlouvě stanoven způsob jejího určení
v budoucnu), tak nastupuje zákonné ustanovení řešící tuto otázku, a to konkrétně
ustanovení § 546 obchodního zákoníku zabývající se otázkou ceny obvyklé. V otázce
platebních podmínek jsou v praxi zavedeny poměrně často platby vázané na jednotlivé
etapy dokončení s tím, že poslední částka ceny je hrazena až po odstranění případných
vad počítačového programu či instalace hardwaru. Zde uvádím možný text smlouvy
týkající se této otázky: Objednatel je srozuměn se skutečností, že po akceptaci
jednotlivých částí díla a dodání hardwarových komponent díla je zhotovitel oprávněn
vystavit faktury za jednotlivé části/fáze díla. V této souvislosti se smluvní strany
dohodly, že úhradu ceny díla provede objednatel na základě faktur vystavených
zhotovitelem tímto způsobem: 30% z ceny služeb, tj. ……..……,-Kč + DPH,
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bude uhrazeno na základě faktury vystavené po podpisu smlouvy; 20% z ceny služeb,
tj. ……..……,-Kč + DPH, bude uhrazeno na základě faktury vystavené po akceptaci
analýzy; 30% z ceny služeb, tj. ……..……,-Kč + DPH, bude uhrazeno na základě
faktury vystavené po ukončení fáze vývoj, testování a nasazení softwaru; 20% z ceny
služeb, tj. ……..……,-Kč + DPH, bude uhrazeno na základě faktury vystavené
po celkové akceptaci díla (po podpisu posledního dílčího akceptačního protokolu);
cena hardwaru, tj……………….,-Kč + DPH, bude uhrazena na základě faktury
vystavené po předání tohoto hardwaru objednateli; cena licencí softwaru, tj………,.
Kč + DPH, bude uhrazena na základě faktury vystavené po předání těchto licencí
objednateli. Současně jsou smluveny smluvní pokuty či jiné sankce pro případ
prodlení s předáním počítačového programu či hardwaru nebo pro případ prodlení
s úhradou ze strany objednatele.
Jak již bylo víckrát zmíněno, smlouva o dodání softwaru je smlouvou smíšené
povahy, jejíž nedílnou součástí jsou i příslušná licenční ujednání. V této souvislosti
uveďme možný text smlouvy, jímž zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k výkonu
dílo/počítačový program užít s tím, že podrobnější podmínky tohoto užití jsou uvedeny
v licenčních podmínkách, tj. dokumentu, jež tvoří přílohu této smlouvy o dílo:
Zhotovitel udílí objednateli na základě této smlouvy a v souladu s ustanovením
§ 46 autorského zákona tuto licenci v uvedeném rozsahu, tj. oprávnění k výkonu práva
software užít pro svou potřebu (interní použití) v souladu s jeho účelem, jeho obvyklým
určením a s ohledem na ustanovení § 50 odst. 2 autorského zákona, a to s omezeními,
jež jsou uvedeny v Licenčních podmínkách zhotovitele, jež tvoří nedílnou součást této
smlouvy. Udělená licence neopravňuje objednatele k jinému nakládání se softwarem,
než je upraveno v těchto Licenčních podmínkách a v autorském zákoně. Nemůžeme
však vyloučit, že licenční ujednání budou upravena samostatně v licenční smlouvě.
V případě úpravy této problematiky samostatnou licenční smlouvou či v případě
smlouvy o dodání softwaru se s ohledem na nastíněnou otázku řeší zejména
to, kdo je oprávněn software užít. Zda to jsou zaměstnanci objednatele či například
i propojené společnosti s objednatelem. Dále je řešen způsob a rozsah užití
počítačového programu, vymezení doby, po kterou je objednatel oprávněn počítačový
program užít či upřesnění počtu počítačů, na kterých bude počítačový program užíván.
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Ve většině případů je stanoven ze strany zhotovitele striktní zákaz jakékoliv modifikace
počítačového programu ze strany objednatele či třetí osoby, a to i přes kogentní zákonné
licence upravené v ustanovení § 66 autorského zákona ve prospěch oprávněného
uživatele rozmnoženiny počítačového programu, a v neposlední řadě striktní zákaz
jeho dalšího šíření. Pouze pro informaci se často ve smlouvách uvádí, že autorská práva
k počítačovému programu zůstávají zhotoviteli a objednatel je na základě licence
oprávněn počítačový program užít uvedeným způsobem. Nastíněná problematika licencí
bude podrobně rozebrána v navazujících kapitolách této práce, a proto na tomto místě
se omezuji na tuto poznámku z důvodu systematického vylíčení náležitostí smlouvy
o dodání softwaru.
V příslušných ustanovení smlouvy o dílo dle obchodního zákoníku je stanovena
povinnost součinnosti ze strany objednatele. V praxi je možné se hojně setkat s případy,
kdy smlouva o dodání softwaru stanoví pouze obecně povinnost součinnosti objednatele
s odkazem na zmíněná ustanovení obchodního zákoníku, a to bez dalšího.
Tato povinnost je tedy ve smlouvě stanovena velmi vágně a neuchopitelně, ač se jedná
o zásadní podmínku úspěšné implementace počítačového programu. Některé požadavky
dodavatelů na součinnost přitom nemusí být objednatelem považovány za běžné
či přiměřené. Dobře ošetřená součinnost proto může předejít nedorozuměním
a pozdějším sporům.134

Součinnosti objednatele je zapotřebí například při předání potřebných informací
za účelem vývoje počítačového programu či přidělení konkrétních osob objednatele,
jež jsou povinny spolupracovat se zhotovitelem na konkrétních dílčích úkolech
nutných v rámci implementace počítačového programu. Stejně tak by bez této
součinnosti nedošlo k umožnění vzdáleného přístupu na servery pro zhotovitele.
Zde uvádím možný text smlouvy týkající se konkretizovaných podmínek součinnosti:
Objednatel poskytne zhotoviteli zejména tuto součinnost: a) předání úplných,
pravdivých a přehledných podkladů nezbytných k realizaci díla, zejména pak: popis
134
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datových struktur a vzory všech formulářů sloužících pro přenos dat ze systému ERP
do softwaru, jejichž podoba se nebude měnit; popis datových struktur a vzory všech
formulářů sloužících pro přenos dat ze systému do ERP, jejichž podoba se nebude
měnit; popis funkcí zajišťujících export formulářů z dat ERP, jejichž podoba se nebude
měnit; informace o probíhajících procesech, které budou řízeny prostřednictvím
softwaru; b) předání informací o IT infrastruktuře (hardwarové vybavení, softwarové
vybavení, jejich vzájemná součinnost) a její stávající konfiguraci, c) umožnění
terminálového přístupu pro Zhotovitele do své datové sítě z IP adresy Zhotovitele
protokolem TPC/IP popř. vytáčeným modemovým připojením za účelem plnění
předmětu smlouvy; d)zajištění ethernetové sítě na základě požadavků vzniklých
z proměření bezdrátové sítě ze strany zhotovitele v případě, že součástí díla
je i bezdrátová síť; f)zpřístupnění a uvolnění prostor, v nichž dílo bude Zhotovitel
provádět, zajištění osvětlení a přívodu elektrické energie NN 230 V, umožnění po dobu
provádění díla přístupu do celopodnikové datové sítě, umožnění přístupu k určeným
místům montáže přístupových bodů bezdrátové sítě zajištěním vysokozdvižné plošiny,
lešení či jiného prostředku; g)podpora projektu ze strany oprávněných zástupců
smluvních stran zejména v rozsahu účasti na plánovaných kontrolních dnech
a mimořádných kontrolních dnech či schůzek vedení smluvních stran; h) poskytnutí
svých zaměstnanců nad rámec projektového týmu pro nezbytně dlouhou dobu;
i) poskytnutí součinnosti při testování předaných funkčních celků a akceptační
proceduře (zejména dodržení akceptačních lhůt pro dílčí akceptační protokoly).
I přes výše zmíněné konkrétně vyjmenované případy součinnosti je zcela
nemožné ve smlouvě taxativně vymezit všechny činnosti v rámci součinnosti, jež jsou
potřebné k řádnému dokončení díla, v našem případě k řádnému vývoji a implementaci
počítačového programu. Dodejme ještě okrajem, že řádné poskytnutí součinnosti
ze strany objednatele je nutné v každé fázi vývoje a implementace počítačového
programu. Součinnost objednatele je nutná ve fázi tvorby analýzy, při schvalování
jednotlivých etap vývoje počítačového programu nebo v procesu jeho testování
či v případě potřeby změny smlouvy. Položme si otázku, jak si smluvně ošetřit případ
neposkytnutí součinnosti tak, aby bylo možné ze strany zhotovitele pokračovat
ve vývoji či implementaci počítačového programu s minimalizací problémů vzniklých
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z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele. V případech, kdy závisí
předání či schválení nějakého dokumentu nebo jiného sjednaného plnění
na součinnosti objednatele, je vhodné sjednat tzv. fikci schválení či fikci převzetí.
Nevyjádří-li se objednatel v určité sjednané lhůtě k příslušnému dokumentu nebo
nesdělí – li v určité lhůtě výhrady nebo vady předávaného dokumentu, má se za to,
že jej schválil nebo akceptoval. Text smlouvy upravující zmíněné například v rámci
akceptace dílčí části díla může být následující: Pokud objednatel nepředá zhotoviteli
ve lhůtě stanovené pro akceptační proceduru dílčí akceptační protokol týkající
se konkrétní části díla, má se za to, že objednatel akceptoval tuto část díla bez výhrad.
Tímto lze předejít obstrukčnímu jednání objednatele ve snaze oddálit úhradu ceny
nebo dosáhnout její snížení formou tzv. slevy z ceny.135 K otázce součinnosti dodejme
závěrem, že neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele má vliv na prodlení
s předáním implementovaného softwaru. Zhotovitel není v prodlení se zmíněným
předáním softwaru po tu dobu, po kterou trvá neposkytnutí součinnosti ze strany
objednatele nutné k dokončení vývoje či implementace počítačového programu.
Neposkytnutí řádné součinnosti ze strany objednatele může mít za důsledek nemožnost
objednatele požadovat náhradu škody vzniklou prodlením s předáním počítačového
programu (viz ustanovení § 370 spolu s ustanovením § 376 obchodního zákoníku).
V případě smluvní úpravy součinnosti nastupují ještě tyto důsledky neposkytnutí řádné
součinnosti: právo zhotovitele přerušit činnosti v rámci plnění díla, a to až do doby
poskytnutí součinnosti či právo zhotovitele odstoupit od smlouvy. V této souvislosti
je z pohledu zhotovitele praktické z důvodu vyloučení pochybností v budoucnu uvést
do smlouvy následující: Objednatel bere na vědomí, že omezení či neposkytnutí
požadované součinnosti z jeho strany může mít za následek prodloužení termínů
dokončení a předání díla o tu dobu, kdy nedošlo ze strany objednatele k poskytnutí
součinnosti. Tato skutečnost opravňuje zhotovitele závazně definovat nový časový
harmonogram projektu/plnění díla v souvislosti s výše zmíněným. V této souvislosti
je objednatel srozuměn se skutečností, že případná škoda a ušlý zisk zapříčiněný
prodloužením termínů dokončení a předání díla z důvodu neposkytnutí součinnosti
135
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jdou na vrub objednatele a zhotovitel není za tuto škodu a ušlý zisk nijak odpovědný.
A také: Zhotovitel je v případě prodlení objednatele s plněním svých povinností
vyplývajících z této smlouvy oprávněn pozastavit plnění díla.
V úplném závěru této problematiky ještě uveďme fakt, že aby se jednalo
o neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, musí toto jednání objednatele
vykazovat určitou konkrétní intenzitu. V praxi je možno se setkat se smluvními
ustanoveními, kdy se za neposkytnutí součinnosti považuje takové jednání
či poskytnutí plnění, ke kterému je objednatel povinen a nejednal tímto způsobem
opakovaně, a to i přes písemnou výzvu k této činnosti ze strany zhotovitele. Písemnou
výzvou je smlouvami často míněna s ohledem na nutnost rychlé reakce smluvních
stran mailová korespondence a termínem opakovaně je míněno například dvojí či trojí
porušení povinnosti plnit (viz například tento text smlouvy: Za soustavné
neposkytování potřebné pomoci je míněn stav, kdy zhotovitel dvakrát písemně upozorní
objednatele na jeho povinnost součinnosti, nicméně bez výsledku ze strany
objednatele).
Ve smlouvě o dodání softwaru je často řešena otázka, zda se předává zdrojový
kód, v němž je počítačový program vyjádřen, či nikoliv. Tato problematika byla řešena
v předchozích kapitolách (konkrétně v části zabývající se rozdělením počítačových
programů podle povinnosti předat zdrojový kód), z tohoto důvodu se tomto místě
se omezme pouze na tuto poznámku z důvodu systematického vylíčení náležitostí
smlouvy o dodání softwaru. Nicméně na tomto místě uveďme možný text smlouvy,
který se týká otázky, kdo je nositelem práv ke zdrojovému kódu počítačového
programu: Objednatel bere na vědomí, že zdrojové kódy tohoto softwaru jsou majetkem
zhotovitele a objednatel není na základě této smlouvy oprávněn se jich domáhat.
Další náležitostí smlouvy o dodání softwaru je i určení rozsahu dokumentace.
S ohledem na dosud chybějící judikaturu k této otázce je jako východisko pro teoretické
řešení této otázky možné použít judikaturu německou136. Dle judikatury zmíněné země
136
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se povinnost dodat dokumentaci k počítačovému programu stává vedlejším závazkem
zhotovitele, aniž by tato povinnost musela být výslovně uvedena v příslušné smlouvě.
Německá judikatura dále dovozuje, že pokud neexistuje srozumitelná dokumentace
k počítačovému programu, není stanovena povinnost převzít počítačový program
a zaplatit za něj cenu, protože počítačový program nebyl dodán řádně. Stejně tak český
občanský zákoník ve svém ustanovení § 422 stanoví, že vadné je plnění, kdy zhotovitel
nepředá doklady k užívání díla, jako jsou například návody k užití a v našem případě
rozsahově a obsahově vyhovující dokumentace vztahující se k počítačovému programu.
Dále je na místě, aby si smluvní strany dohodly, zda je zhotovitel na základě
smlouvy povinen provést školení a do smlouvy zakomponovat harmonogram
případného školení.

Školením je možné rozumět školení administrátorů či školení

koncových uživatelů počítačového programu. Opět citujme německou judikaturu,
dle které se i v tomto případě jedná o vedlejší závazek zhotovitele, aniž by povinnost
provést školení musela být výslovně uvedena ve smlouvě. V případě absence školení
není dle německé judikatury stanovena povinnost převzít počítačový program a zaplatit
za něj cenu, a to s odůvodněním, že počítačový program nebyl dodán řádně. Uveďme
jednu praktickou poznámku závěrem. Není – li předmětem smlouvy poskytování
školení, je nutné toto výslovně ve smlouvě uvést s prohlášením objednatele,
že zná uživatelské funkce softwaru a školení nevyžaduje.137
Dalšími podstatnými náležitostmi smlouvy o dodání softwaru jsou dostatečný
popis pravidel pro akceptaci, stanovení okamžiku předání počítačového programu
včetně fikce předání počítačového programu, definice právních a faktických vad,
způsob a lhůty pro odstranění vad spolu s ustanoveními o záruční době
(včetně podmínek reklamace a případných výjimek ze záruční doby), konkrétní
ustanovení o odpovědnosti za škodu a její případná limitace. Zmíněné okruhy témat
budou podrobně rozebrány v následujících kapitolách této práce, proto jsou zde pouze
tyto okruhy témat vyjmenovány, a to z důvodu systematického vylíčení náležitostí
smlouvy o dodání softwaru.
137

JANSA, L., OTEVŘEL, P., Softwarové právo. Praktický průvodce právní problematikou v IT. 1. vydání. Brno :
Computer Press, a.s., 2011, 184 s. ISBN 987-80-251-3458-0.

110

Dále je více než praktické ve smlouvě o dodání softwaru smluvně ošetřit důvody
odstoupení od této smlouvy spolu s důsledky tohoto odstoupení a nespoléhat
na zákonnou úpravu v obchodním zákoníku, a to z toho důvodu, že se jedná o velice
vágní právní úpravu, která nedává smluvním stranám v případě jejího využití právní
jistotu. Opět tato tématika bude rozebrána podrobně níže v navazujících kapitolách.
Z pohledu objednatele může být v některých případech praktické, aby byla
ve smlouvě upravena povinnost zhotovitele provádět upgrade a update počítačového
programu. Z teoretického pohledu můžeme tento smlouvou převzatý závazek chápat
jako závazek zhotovitele k budoucím dílům.
Závěrem této kapitoly se vraťme na chvíli k smluvní úpravě realizační fáze
projektu. Smlouva by měla obsahovat nejpodstatnější body týkající se zmíněné
realizační fáze. Zbytek je praxí přenechán tzv. project managementu. Termín project
management můžeme definovat například jako způsob řízení, pomocí kterého je možné
zabezpečit realizaci požadovaného cíle, a to v daném čase, s určenými náklady a zdroji
(v tomto konkrétním případě řádnou implementaci softwarového řešení). Řádně
provedené procesy project managementu vedou k eliminaci možných bariér bránících
úspěšnému zavedení plánovaných změn a cílů. Většina smluv s tímto pojmem pracuje,
aniž řeší právní důsledky. To znamená, že ve smlouvě je upraveno především
jmenování členů týmů a jejich pravomoci. Kvalitně připravená smlouva by měla
současně vymezovat oblasti, v rámci kterých je oprávněn zastupovat smluvní strany
vedoucí týmu přímo, a to z důvodu, aby se plnění projektu nezdržovalo časově
náročnějším uzavíráním dodatků ke smlouvě o dodání softwaru, ke kterým se vyjadřují
jak techničtí pracovní smluvních stran, tak jejich právní zástupci, aby je v závěru
podepsaly statutární orgány smluvních stran. Zmíněné oprávnění zakomponované přímo
v textu smlouvy lze chápat jako určitou formu plné moci. Text smlouvy týkající
se zplnomocnění vedoucího týmu/projektu (jak na straně zhotovitele, tak na straně
objednatele), jež ve smlouvě bývá uveden v rámci úpravy personálně organizační
struktury, může být například tento: Vedoucí projektu je odpovědný za průběžné řízení
postupu projektu a za sledování výsledků. Vedoucí projektu je oprávněn k podpisu
jednotlivých dílčích akceptačních protokolů. V případě, že vedoucí projektu není
schopen akceptační protokol podepsat, je povinen tuto povinnost delegovat na svého
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zástupce. Vedoucí projektu je současně oprávněn k podpisu dalších verzí Zakládací
listiny projektu v případě potřeby změny údajů v ní obsažených, jež nastane v průběhu
realizace projektu. Smlouva by současně z důvodu zdárného praktikování project
managementu měla současně stanovit, jaké dokumenty budou v průběhu plnění projektu
využívány ze strany oprávněných zástupců smluvních stran (například konkrétní výkazy
a zápisy, jejich vzor je pak vhodnou přílohou smlouvy) včetně jejich hierarchie.
Důvodem tohoto postupu je předejití možných nedorozumění v budoucnu při plnění
smlouvy.
V souvislosti s realizační fází projektu by bylo na místě uvést ještě jeden aspekt.
Problémem IT je skutečnost, že ačkoliv se zcela běžně pracuje s různými „odbornými“
pojmy, v současné legislativě neexistuje definice těchto používaných pojmů
a z tohoto důvodu mohou v různých uzavřených smlouvách mít odlišný obsah, nelze
tedy s ohledem na výše zmíněné bezpečně vycházet ani z běžných obchodních
zvyklostí.

Řešení není ani použití technických norem, a to z toho důvodu,

že tyto normy nemají právní sílu zákona a nelze je aplikovat bez dalšího. Lze tak
doporučit vymezení pojmů v úvodních ustanoveních smlouvy.
6.2.3. Změna smlouvy o dodání softwaru
Úvodem této kapitoly by bylo vhodné zmínit fakt, že projekty v IT oblasti, jejichž
cílem je vývoj a implementace konkrétního softwaru v prostředí zákazníka,
jsou ve většině případů vedeny pomocí projektové dokumentace v rámci projektového
managementu. Smlouvy týkající se těchto projektů v mnoha případech obsahují část
věnovanou projektovému managementu. O této časté náležitosti smlouvy o dodání
software bylo již pojednáno výše.
V období potřeby změny smluvních ujednání týkající se konkrétního projektu
se často v praxi nedodržují smluvní formální procesy ze strany manažerů obou
smluvních stran, a to zejména s o hledem na náhlou potřebu vyřešit nastalý problém
a vůli obou smluvních stran posunout projekt implementace dále k jeho zdárné realizaci.
Nicméně v této souvislosti nastává otázka, zda jednáním uvedených manažerů
smluvních stran došlo k zpřesnění či doplnění předmětu smlouvy, tedy změně smlouvy,
či zda jejich jednání nemá žádné právní následky.
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Obecně platí, že má-li dojít ke změně smlouvy, musí nastat oboustranná akceptace
smluvních podmínek. Vyjdeme – li z příslušných ustanovení obchodního zákoníku
zabývajících se zmíněným problémem, lze změnit písemnou smlouvu i ústně, nicméně
zde je mantinel v tom smyslu, pokud zmíněná smlouva obsahuje ustanovení, dle kterého
lze tuto smlouvu měnit zase pouze písemnou akceptací obou smluvních stran
(viz ustanovení § 272 odstavec 2 obchodního zákoníku).
K vyřešení nastíněné situace, zda ujednáním manažerů, jež je zachyceno
v projektové dokumentaci, došlo ke změně smlouvy či nikoliv, nám může
být nápomocen judikát Nejvyššího soudu (23 Cdo 2856/2009), byť z jiné oblasti.
V tomto konkrétním případě šlo o to, zda zápisy ve stavebním deníku došlo ke změně
písemné smlouvy o dílo, jejímž předmětem byla výstavba rodinného domu. Pomocí
zmíněných zápisů byly akceptovány oproti projektové dokumentaci vícepráce. Hodnota
těchto víceprací zde uvedena nebyla, nicméně v reálu se jednalo o 3 700 000,- Kč,
a tím došlo o navýšení ceny rodinného domu o jednu třetinu. Spor o úhradu se dostal
před příslušný soudní orgán. Soudy prvního i druhého stupně zaujaly stanovisko
v tom smyslu, že projev vůle písemně ve stavebním deníku naplňuje požadavek na
písemnou formu. Pokud ve stavebním deníku chybí ujednání o ceně, soudy použily
výkladové ustanovení § 549 obchodního zákoníku, dle kterého v případě absence
ujednání o ceně v případě navýšení rozsahu díla, je objednatel povinen zaplatit cenu
navýšenou. Nejvyšší soud věc zrušil a vrátil soudům s nižší instancí s odůvodněním,
že zmíněné soudy neprovedly skutkové zjištění, zda zmíněné zápisy ve stavebním
deníku představují dohodu o změně smlouvy. Nicméně Nejvyšší soud připustil,
že zápisem ve stavebním deníku je možno učinit dohodu o změně smlouvy,
ale pouze v případě, že k tomu směřoval projev vůle smluvních stran.
Položme si otázku, co z výše uvedeného judikátu plyne pro oblasti IT a konkrétně
pro zápisy v projektové dokumentaci, zda tyto zápisy mají právní důsledky na obsah
původní smlouvy o dodávce softwaru či nikoliv. Z praxe zjišťujeme, že v případě větší
implementace softwaru nastává nutnost neprodleně reagovat na změnové požadavky
objednatele. Ve smlouvě se často vyskytuje úprava projektového managementu,
aniž by obsahovala procesní řešení toho, co s výstupy projektového managementu,
tedy konkrétně jaké důsledky má ujednání zachycené v projektové dokumentaci.
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Tímto způsobem tak v praxi poměrně často dochází k vícepracím, aniž by byl uzavřen
dodatek smlouvy a problém právních důsledků zápisů pomocí projektové dokumentace
vyvstává zejména v době požadavku na úhradu části i celé ceny za implementaci
softwaru. Nastíněný problém by bylo možno vyřešit tímto způsobem. U implementací
je někdy z důvodu vyšší flexibility vhodné, aby např. některé drobnější změny smlouvy
mohli

sjednávat

pověření

členové projektového týmu.

V takovém

případě

je nejvhodnější zvolit formu přímého zmocnění uvedeného ve smlouvě. Možný text
části smlouvy týkající se tohoto zmocnění vedoucích týmu byl uveden v předchozí
kapitole této práce v části, jež se zabývala project managementem. Proto je vhodné
vymezit přímo ve smlouvě vymezit oblasti, které jsou oprávněni sjednat přímo vedoucí
projektových týmů jednotlivých smluvních stran – tyto pravomoci (vztahující
se k možnosti úpravy ceny, termínů, vlastností systému aj.) by měly být zcela konkrétní
a měla by být sjednána přesná omezení a limity.138 Omezit toto oprávnění lze například
stanovením maximální částky v otázce zvýšení ceny. Touto úpravou ve smlouvě
je možno předejít budoucím sporům o to, zda projektová dokumentace má určité právní
důsledky pro konkrétní smluvní vztah či nikoliv.
6.2.4 Okamžik předání díla, fikce předání díla, akceptace - fikce úspěšné
akceptace díla
Smluvní úprava předání a převzetí softwaru tvoří klíčovou část smlouvy, protože
řádným předáním a převzetím softwaru je splněna podmínka nutná k tomu,
aby zhotovitel dostal za svou odvedenou práci v rámci vývoje a implementace softwaru
uhrazenou cenu ze strany objednatele. V této souvislosti je ovšem nutné se zaobírat
otázkou, kdy nastává okamžik předání softwaru objednateli. Je to v době předání
hmotného nosiče softwaru či v době instalace softwaru do hardwaru, popřípadě v době
ukončení testovacího provozu či až podpisem předávacího protokolu týkajícího
se softwaru? S ohledem na výše vyjmenované varianty je praktické pro předejití
případných sporů v budoucnu do smlouvy konkrétně zakomponovat definici okamžiku
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předání softwaru, a to s ohledem na fakt, že na tuto úpravu ruku v ruce navazuje úprava
výskytu vad, resp. odpovědnosti za vady.
Poměrně často se lze ve smlouvě o dodávce softwaru setkat s tím, že ve smlouvě
je stanovena povinnost zhotovitele dodat software, a to bez dalšího. Tato situace dle
mého názoru vzniká přebíráním a následným použitím obecných smluv o dílo
nereflektujících specifika úpravy vznikající v průběhu implementace softwaru. Pokud
je ve smlouvě stanovena povinnost zhotovitele dodat software, aniž by mu byly
uvedeny další podmínky a ujednání, nastupuje zákonná úprava obsažená v příslušných
ustanovení obchodního zákoníku, dle které je stanovena povinnost dodat dílo v našem
případě software řádně a včas, tj. bez vad. Obchodní zákoník tak pro režim tohoto
smluvního vztahu založeného obecnou smlouvou o dílo, jež nereflektuje specifika
IT oblasti, zavádí ultimativní bezvadnost díla. Právě zmíněné v praxi znamená,
že sebemenší chybné hlášení se považuje za vadné plnění, tj. nedodání díla řádným
způsobem, a tímto způsobem je zhotoviteli odepřen nárok na úhradu ceny,
a to až do opravy zmíněné nesrovnalosti. Fakturace se neváže na předání a převzetí díla,
ale na ultimativní bezvadnost díla. Jistě si nelze povšimnout, že tato úprava svědčí
objednateli a její pomocí může úhradu ceny softwaru zdržovat dlouhou dobu ne – li
s nadsázkou řečeno do nekonečna, protože sebemenší nesrovnalost lez označit za vadu a
tudíž není povinen k úhradě ceny.
Aby se zhotovitel vyhnul zmíněnému v některých případech až šikanoznímu
postoji objednatele k úhradě ceny, je praktické do smlouvy zakomponovat již zmíněnou
tzv. fikci předání softwaru. Dle této fikce se při menších vadách bez vlivu na funkčnost,
které nebrání provozu softwaru, má za to, že software byl předán řádně, a tím vzniká
zhotoviteli právo na úhradu ceny spolu s povinností odstranit zmíněné vady v určité
konkrétně smluvené době. Z tohoto důvodu je vhodné ve smlouvě klást důraz
na předání softwaru, nikoliv na problematický okamžik řádného provedení softwaru,
jehož úskalí bylo poodhaleno výše.
Shrneme-li nastíněnou problematiku, není vhodné, a to zejména z pohledu
zhotovitele,

se

spoléhat

na

zákonnou

úpravu

dle

obchodního

zákoníku,

dle které nastupuje ultimativní bezvadnost díla a dohodnout si odlišnou úpravu
ve smlouvě. Z pohledu zhotovitele to lze doporučit, protože v praxi objednatelé při
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vývoji softwaru, jakož i při implementacích, často využívají toho, že mohou deklarovat
nejrůznější z pohledu užívání softwaru nepodstatné vady, a proto odmítat převzetí,
resp. akceptaci softwaru. 139
Dále se v této podkapitole zmiňme o akceptační proceduře, jež představuje
ověření definovaných kritérií, na základě kterých lze určit, zda byl software proveden
(tj. vyvinut a implementován) v souladu se smlouvou. Ustanovení o akceptační
proceduře tvoří také nedílnou součást kvalitně provedené smlouvy o dodávce softwaru
reflektující specifika IT oblasti. Konkrétní akceptační kritéria bývají stanovena
v analýze, akceptační proceduře by měli být přítomni zástupci obou smluvních stran.
Akceptace jinými slovy znamená garance práva objednatele na řádné plnění. Současně
akceptace garantuje zhotoviteli právo, že za provedenou práci v průběhu vývoje
a implementace softwaru se mu ze strany objednatele dostane smluvená odměna.
Jak bylo uvedeno, již v analýze by měla být stanovena minimální kritéria, jejichž
dosažení bude bráno jako berná mince toho, že software je řádně předaný, i když bude
vykazovat nepodstatné vady nebránící provozu. Spolu s tím jde ruku v ruce fakt,
že je v rámci hladkého průběhu v rámci akceptační procedury nutné smluvně ošetřit
situaci, že v případě výskytu těchto drobných vad nebránících provozu je objednatel
povinen software převzít a uhradit cenu. V předchozí větě bylo zmíněno spojení
„nepodstatné vady nebránící provozu“. Jedná se o termín velice vágní, a proto z důvodu
právní jistoty lze doporučit stanovení měřitelných akceptačních kritérií, jež jasně
ukážou, zda drobná nesrovnalost softwaru naplňuje pojem nepodstatná vada nebránící
provozu (ve smyslu řádného provozu) či nikoliv. Při vývoji a implementacích
rozsáhlých softwarových řešení platí, že je téměř nemožné vytvořit software či provést
implementaci, aniž by se objevily jakékoliv vady, alespoň ve formě chybových hlášení,
drobných vizuálních potíží zobrazení atd.140 Výsledek akceptační procedury
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je pak zachycen v akceptačním protokolu, který obsahuje stanovisko, zda došlo
či nedošlo smluvními stranami k akceptaci softwaru, zda došlo k jeho akceptaci bez vad
či s vadami. Akceptace, resp. předání a převzetí plnění je s ohledem na výše uvedené
mimořádně důležitým institutem, a to z toho důvodu, že v rámci akceptační procedury
dochází buď k potvrzení skutečnosti, že smluvní závazky byly řádně splněny či naopak
stanoveno, v jakých aspektech zhotovitel svým závazkům kvalitativně nebo
kvantitativně nedostál.
Níže uvádím možný text smlouvy týkající se akceptace s tím, že oproti shora
uvedenému je tu zejména s ohledem na již uskutečněnou praxi zvolen postup
akceptace díla, jež probíhá tak, že části díla (jak jsou postupně vytvářeny) jsou
akceptovány samostatně a postupně (rozuměj akceptace analýzy, akceptace fáze
vývoje, testování a nasazení softwaru /spolu s hardwarem/ v prostředí objednatele,
akceptace fáze školení uživatelů, akceptace fáze zkušební provoz s dohledem).
Současně je dohodnuto, že dílo je akceptováno jako celek, pokud je akceptovaná každá
část díla pomocí jednotlivých akceptačních protokolů. Tento postup se dle mého
dosavadního působení v praxi právníka IT společnosti, jež vystupuje na straně
zhotovitele, osvědčil lépe, než postup akceptace díla jako celku. Důvody, které jsme
shledali pro změnu smluvní úpravy týkající se akceptace díla po částech, byly zejména
ty, že zhotovitel tím dostává zpětnou vazbu a je promtněji schopen řešit objednatelovy
případné požadavky k jednotlivým fázím díla a na druhé straně je objednatel
dle našeho názoru více srozuměn se skutečností, že akceptuje – li jednu část díla,
již k ní není oprávněn vznášet požadavky a tím způsobem oddalovat v případě
akceptace díla jako celku dobu platby za dílo. Shrnu – li, v naší praxi pomocí níže
uvedené smluvní úpravy a zejména změny procesu akceptace díla (nyní akceptace díla
po částech) bývá ve většině případů jasným procesem bez řešení nahodilých
komplikací. Zde již slibovaná smluvní úprava týkající se akceptace díla po jeho
částech: Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ukončením v souladu
s podmínkami smlouvy a předáním objednateli v dohodnutém termínu. Přejímka díla/
jednotlivých částí díla bude probíhat protokolárním způsobem, jehož mechanismus
je popsán níže. Objednatel je srozuměn se skutečností, že mu dílo resp. jeho části
budou postupně předávány k jeho akceptaci po ukončení jednotlivých částí díla.
Pokud není v Zakládací listině dohodnuto jinak, objednateli budou postupně
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předávány tyto části díla: vypracování analýzy, vývoj, testování a nasazení softwaru
(spolu s hardwarem) v prostředí objednatele, školení uživatelů, zkušební provoz
s dohledem. Po ukončení části díla předá zhotovitel tuto část díla objednateli spolu
s předávacím protokolem, jehož podpisem objednatel stvrdí skutečnost, že mu byla tato
část díla předána. Předáním části díla dohodnutým způsobem vzniká objednateli
povinnost podepsat předávací protokol. Podpisem předávajícího protokolu je zahájena
akceptační procedura v délce trvání 7 dnů. V průběhu akceptační procedury
je objednatel oprávněn předkládat odůvodněné připomínky k předložené části díla,
a to s výjimkou dvou posledních pracovních dnů této etapy. Objednatel se tímto
zavazuje, že případné připomínky bude předkládat rovnoměrně tak, aby je zhotovitel
mohl průběžně zpracovávat. Na konci akceptační procedury dojde ze strany
objednatele k podpisu akceptačního protokolu s uvedením jednoho z následujících
výroků: akceptováno, akceptováno s výhradami, neakceptováno. Smluvní strany
se dohodly na skutečnosti, že závazným kritériem akceptace části díla je splnění
akceptačních kritérií uvedených v Zakládací listině projektu. Akceptační kritéria
pro část díla s názvem vypracování analýzy je shoda smluvních stran týkající se textu
tohoto dokumentu. Akceptační kritérium pro část díla vývoj, testování a nasazení
softwaru (spolu s hardwarem) v prostředí objednatele je fakt, zda jednotlivé části
softwaru úspěšně projdou funkčními testy podle testovacích scénářů. Akceptační
kritérium pro část díla školení uživatelů a část díla zkušební provoz s dohledem je fakt,
zda tyto fáze byly provedeny v dohodnutém časovém rozsahu. Akceptační kritéria
pro jednotlivé fáze jsou podrobněji specifikována v analýze. Podpisem akceptačního
protokolu s výrokem akceptováno objednatel stvrzuje, že konkrétní část díla odpovídá
akceptačním kritériím. V případě výroku akceptováno s výhradou je objednatel
povinen do akceptačního protokolu uvést konkrétní rozpor této části díla
s akceptačními kritérii. Objednatel je povinen část díla převzít a jeho převzetí potvrdit
podpisem akceptačním protokolu (akceptace s výhradou) i v případě, když tato část
díla bude vykazovat drobné vady nebránící provozu. V tomto případě se má za to,
že podpisem akceptačního protokolu byla tato část díla akceptována. Akceptační
protokol s výrokem akceptace či akceptace s výhradou slouží jako podklad
pro vystavení faktury ze strany zhotovitele, jejíž vystavení navazuje na akceptaci této
části díla. V případě akceptačního protokolu výrokem akceptace s výhradou je
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zhotovitel povinen v tomto dokumentu stanovit lhůtu, ve které dojde z jeho strany
k odstranění vad. Objednatel je oprávněn část díla neakceptovat pouze v případě, že
tato část díla zcela neodpovídá akceptačním kritériím či má takové vady, které zcela
vylučují jeho užívání. V tomto případě je objednatel povinen do akceptačního
protokolu uvést konkrétní rozpor této části díla s akceptačními kritérii. V takovém
případě zhotovitel v akceptačním protokolu uvede termín v závislosti na náročnosti
oprav vad části díla, do kterého zjedná nápravu tím, že vady části díla opraví a předá
tuto část díla k opětovné akceptační proceduře. Zhotovitel v této fázi provádí pouze
takové úkony, které směřují k odstranění vad části díla a které nepřekračují rozsah
části díla vymezený analýzou. Dílo je akceptováno jako celek, pokud je akceptovaná
každá část díla pomocí jednotlivých akceptačních protokolů (výroky akceptováno
či akceptováno s výhradou). Rovněž je dílo akceptováno jako celek, je – li
objednatelem prokazatelně využívána jakákoliv jeho část k rutinnímu pořizování,
uchovávání, zpracování a vyhodnocování reálných dat (i v případě, že nedojde
k odevzdání

všech

dílčích

akceptačních

protokolů

ze

strany

objednatele).

Pokud objednatel nepředá zhotoviteli na konci lhůty pro akceptační proceduru dílčí
akceptační protokol týkající se konkrétní části díla, má se za to, že objednatel
akceptoval tuto část díla bez výhrad. Nicméně v této situaci je zhotovitel oprávněn
až do faktického předání dílčího akceptačního protokolu ze strany objednatele
týkajícího se jedné části díla, pozastavit svojí činnost s plněním díla a nepřistoupit
k plnění navazující části díla, aniž by se tak dostal do prodlení s plněním díla
či mu vznikla povinnost k náhradě případně vzniklé škody. Po předání dílčího
akceptačního protokolu (k němuž došlo až po stanovené lhůtě) je zhotovitel oprávněn
učinit změnu termínů a milníků v časovém harmonogramu a informaci o této
skutečnosti sdělit objednateli. Tento časový posun z důvodu prodlení objednatele
s předáním akceptačního protokolu nezpůsobí prodlení na straně Zhotovitele s plněním
díla. V případě, že část díla odpovídá akceptačním kritériím, nicméně objednatel
odmítá převzít tuto část díla pro jím tvrzené odlišnosti nebo nedostatky, které však
nebyly specifikovány v analýze či jinak objednatelem předem písemně vymíněné
a odsouhlasené ze strany zhotovitele, není zhotovitel v prodlení s předáním díla.
Z toho současně vyplývá, že zhotovitel není rovněž odpovědný za jakoukoliv škodu
vzniklou tím, že nedošlo k předání díla jako celku a k podpisům dílčích akceptačních
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protokolů. Škodou je míněn i ušlý zisk objednatele. Pouze procesu předání, tj. podpisu
předávacího protokolu (bez následné akceptační procedury) podléhají dílčí dodávky
hmotného charakteru (např. hardware). Předáním dodávky hmotného charakteru
dohodnutým způsobem vzniká objednateli povinnost podepsat předávací protokol.
Závěrem ještě dodejme jeden postřeh z praxe. Zhotovitel by se měl obrnit proti
pasivitě či nesoučinnosti objednatele, jeho laxní přístup k akceptační proceduře
v mnoha případech sleduje cíl oddálit co možná nejdále jeho povinnost úhrady ceny
softwaru. Z tohoto důvodu je více než praktické ve smlouvě stanovit v příkladu
zmíněnou fikci úspěšné akceptace pro případ, že se objednatel nedostaví k řádně
oznámenému k přejímajícímu řízení. V takém případě se s využitím fikce úspěšné
akceptace stává software řádně (tj. vez vad) předaným a převzatým okamžikem,
kdy se objednatel nedostavil k akceptační proceduře.
V neposlední řadě je praktické upozornit na fakt, že je zejména z důvodu
předcházení sporů v budoucnu praktické do smlouvy o dodávce softwaru zahrnout
důsledky nakládání s neakceptovaným softwarem ze strany objednatele či třetích osob.
Jedná se zejména o případ, kdy objednatel používá software ke komerčním účelům,
tvrdí ale, že software má vady bránící akceptaci. V tomto či obdobném případě
je namístě, aby byly ve smlouvě zakomponované smluvní pokuty pro případ nakládání
s neakceptovaným softwarem a výslovně zde stanoveno, že zhotovitel neodpovídá
za škodu vzniklou používáním tohoto neakceptovaného softwaru. I když se poslední
zmíněné jeví jako logické a tudíž se zdá nadbytečné ve smlouvě tento fakt zdůrazňovat,
z praxe je ale znám požadavek objednatele na náhradu škody, jež měl zapříčinit dosud
neakceptovaný software v průběhu komerčního využívání. Lze využít například toto
smluvní ustanovení: V případě, že objednatel dílo, u něhož probíhá implementace
(nedošlo k celkové akceptaci díla), bude užívat v ostrém provozu (tj. prokazatelné
využívání jakékoliv části díla k rutinnímu pořizování, uchovávání, zpracování a
vyhodnocování reálných dat) je objednatel srozuměn se skutečností, že zhotovitel nenese
jakoukoliv odpovědnost za případně vzniklou škodu a ušlý zisk objednatele.
Cílem této kapitoly bylo zejména zdůraznění potřeby smluvní úpravy
akceptačního řízení.

S ohledem na výše uvedené se mi snad povedlo vysvětlit,
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proč je pro smluvní strany více než důvodné si otázku akceptace díla smluvně ošetřit
a nepřenechat otázku předání a převzetí díla pouze na právní úpravě obsažené
v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku. Dovolte mi ještě jednou shrnout
hlavní myšlenku celé této kapitoly práce: Výše uvedený pojem (akceptace)
je již považován téměř za pojem právní, a to přesto, že mu zákon ani judikatura dosud
nedávají žádný konkrétní obsah. A to je přesně kamenem úrazu – pokud si strany
akceptační řízení neupraví jednoznačně, velmi snadno narazí na problém při řešení dvou
otázek – kdy je zákazník povinen dílo převzít a kdy je dodavatel oprávněn fakturovat
cenu díla.141 Z tohoto důvodu jsem současně uvedla celou citaci obvyklých částí
smlouvy týkající se akceptace díla. Může se zdát na první pohled, že tato citace je příliš
obsažná a že je až příliš detailní, takže je na úkor věci. Dle mého názoru opak
je pravdou a mohu jen doporučit se v příslušných smlouvách tímto tématem přednostně
zabývat a předejít tak možným komplikacím v budoucnu.
6.2.5. Vady softwaru, odpovědnost za škodu, limitace náhrady škody
Jistě se laici i odborníci shodnou na skutečnosti, že vady softwaru mohou zapříčinit
značné jak skutečné škody, tak například ušlý zisk. Na druhou stranu je nutné vzít
v potaz, že k prokazování vady softwaru je zapotřebí disponovat specifickými
technickými znalostmi, a i tak je dosti obtížné stanovit, zda nějaká nesrovnalost
softwaru dosáhla takové intenzity, že se již dá kvalifikovat jako jeho vada či nikoliv.
Nelze tak učinit mimo jiné i proto, že v mnoha případech definice funkčnosti softwaru
ve smlouvě o jeho dodávce chybí či je zde pojímána zcela obecně. Na tomto místě
je ještě nutné zdůraznit fakt, že jakýkoliv trochu sofistikovanější software nelze
vyvinout tak, aby dosáhl bezchybnosti, a to zejména z toho důvodu, že zmíněný
software bývá často propojen s dalším softwarem vytvořeným třetím subjektem.
Nastíněné situaci nepomáhá ani skutečnost, že definice vady softwaru není v současné
době v zásadě obsažena ani v judikatuře (kromě rozhodnutí NS 29 Odo 1020/2003)
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či v zákonných předpisech České republiky. Inspirujeme – li se odbornou literaturou
zabývající se touto tématikou, můžeme pro účely této práce vyjít z definice vady
softwaru, dle níž se za vadu softwaru považuje objektivně zjistitelná významná
odchylka od sjednaných vlastností počítačového programu 142. Nicméně tato definice
vady softwaru v sobě obsahuje hned dvě úskalí. Jedním je problém objektivní
zjistitelnosti odchylky, a to z toho důvodu, že jsou často vlastnosti softwaru sjednány
tak, že jejich hodnocení je subjektivní, a to jak z pohledu zhotovitele, tak z pohledu
objednatele. Druhý problém lze spatřit ve velikosti odchylky. Je možno obecně vyjít
z faktu, že odchylka je vadou softwaru pouze tehdy, pokud skutečně změní užitnou
hodnotu počítačového programu. A právě zde opět narážíme na subjektivní hodnocení
zhotovitele i objednatele, protože zde je problematické najít hranici velikosti odchylky.
Jiná definice vady počítačového programu v rámci odborné literatury vadu softwaru
popisuje následovně. Vadou počítačového programu se rozumí zejména zjevné
nedostatky při použití počítačového programu k provozu počítače, jež se navenek
projevují např. různými výpadky chodu, chybnými funkcemi. 143 Zmíněná literatura
k této problematice dodává, že k tomu, aby bylo možné posoudit, zda je vytvořené dílo
vadné, je zapotřebí přesného určení ve smlouvě.144 Výše uvedené se týká faktických vad
softwaru, tj. takových vad, které můžeme také definovat jako nedostatek funkčních
vlastností softwaru sjednaných ve smlouvě. Pouze v rámci systematického uspořádání
se zde na okraj zmiňme o právních vadách softwaru, jimiž například rozumíme stav,
kdy dojde k předání softwaru ze strany osoby, jež není poskytovatelem licence.
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Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, dosud, až na uvedenou výjimku,
neexistuje judikatura, jež by definovala vadu softwaru. Z tohoto důvodu si vezmeme
na pomoc německou judikaturu, dle které vadným softwarem je například takový
software, který nefunguje vůbec, jsou nefunkční zásadní části softwaru, či jsou funkční,
ale spolu zásadní části nekomunikují. Dále pak je za vadný software dle německé
judikatury považován takový software, který je sice plně funkční, ale jeho vlastnosti
neodpovídají vlastnostem sjednaným či obvyklým, či takový software, jenž má přílišné
požadavky na kapacitu hardwaru (prostor na serveru). Stejně tak je vadný i software,
jenž má nízkou rychlost nebo dlouhou dobu odezvy či jeho ovládání je obtížné ze strany
koncového uživatele nebo ten, který nereaguje na chyby uživatele nebo nezajistí
kontrolu formátu dat či poskytne vadný výstup počítačového programu (v konkrétním
případě se jednalo o to, že lékařské zprávy neměly zákonem dané požadavky). Za vadný
software byl prohlášen i ten software, k němuž nebyla přiložena jeho dokumentace,
či takový software, který neposkytoval komplexní řešení určitého problému,
ač tato komplexnost řešení byla ze strany objednatele důvodem k jeho pořízení.
Závěrem uveďme, že logicky se za vadný software považuje též dodávka softwaru
s počítačovými viry či software, který nelze využít k zamýšlenému účelu. Jak posledně
zmíněné dokázat? Kvalitně pojatá smlouva o dodávce softwaru by měla účel využití
počítačového programu obsahovat, a pokud tomu tak není, je možno jej doložit
například poptávkou objednatele spolu s nabídkou zhotovitele, reklamními materiály
zhotovitele, informacemi sdělenými v rámci sjednávání smlouvy, či jeho deklarovanou
funkčností

uvedenou

v dokumentaci

vztahující

se

k uvedenému

softwaru.

K těmto vadám softwaru definovaným německou judikaturou přidejme ještě jeden
konkrétní příklad vady softwaru, jenž sice nebyl zmíněnými zahraničními orgány zatím
judikován, nicméně z praktického pohledu je příkladem zajímavým. Je – li ve smlouvě
jako požadovaná vlastnost sjednána možnost pozdějšího rozšíření softwaru nebo
zvýšení počtu jeho uživatelů, musí navržené softwarové řešení takové rozšíření
umožňovat. Vadou softwaru by tak bylo, pokud k rozšíření bude muset objednatel
vynaložit zvláštní náklady (dodatečné nákupy hardwaru, změna IT struktury). Nicméně
v této souvislosti musíme brát ohled na fakt, že i software má svou životnost. Vadu
softwaru lze ve smluvním dokumentu formulovat například tímto způsobem (autorka si
je vědoma úskalí zmíněného výše, nicméně při tvorbě vzorových smluv o implementaci
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softwaru se lépe s tímto problémem s ohledem na různorodost a různou stupeň
komplikovanosti dodávaných softwarů nedokázala vypořádat): Vadou softwaru
se rozumí případ, kdy software nemá v podstatných aspektech funkcionality uvedené
v dokumentaci vztahující se k softwaru (krabicový software) či funkcionality vymíněné
objednatelem

v příslušných

dokumentech

(zakázkový

software).

Vady

musí

být objednatelem doložené a reprodukovatelné, pokud vada nespočívá v absenci
garantované funkcionality.
Zastavme se na chvíli nad otázkou negativního vymezení vady počítačového
programu, tj. nad otázkou, co není vadou počítačového programu. V této souvislosti
je vhodné do smlouvy o dodávce softwaru zakomponovat ustanovení, ve kterém
si zhotovitel vymíní, že běžná chybová hlášení softwaru, která nemají vliv
na funkcionalitu, se nepovažují za jeho vady145. Zde uvádím další možný příklad
možného negativního vymezení vady softwaru: Vadou softwaru není míněna
nepodstatná odchylka od dokumentace vztahující se k softwaru. Vadou softwaru dále
není, jestliže software neplní funkci dle požadavku objednatele, pokud tuto funkci
nezaručuje průvodní dokumentace vztahující se k softwaru (případ krabicového
softwaru). Za vadu softwaru nelze označit skutečnost, že software v sobě neobsahuje
případné legislativní změny, které nebyly zhotoviteli známy v okamžiku implementace
softwaru, nebo že software nepracuje na hardwaru, který nebyl v té době dostupný.
S ohledem na tuto problematiku je ještě vhodné upozornit na jeden fakt. Pokud
je výstupem software, který z pohledu své funkcionality odpovídá sjednaným
vlastnostem, není podstatné, zda určité části mohly být naprogramovány srozumitelněji
jednodušeji nebo jinak „lépe“.146Dále je pro předejití možných sporů smluvních stran
v budoucnosti praktické upozornit objednatele na povinnost, laicky řečeno, péče
o implementovaný software, protože bez této péče není možné ze strany zhotovitele
145
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garantovat bezchybnost softwaru. Do smluv je vhodné zpravidla vložit výslovné
ujednání o tom, že software je třeba užívat v určitém prostředí a průběžně provádět jeho
upgrade či update, které budou reagovat na změny v operačních systémech apod.
(jinak se po určité době stane, že software bez servisu bude vykazovat nedostatky,
aniž by se jednalo jeho o vadu).
Do této chvíle jsme se zabývali otázkou vady softwaru jako celku (tedy ve smyslu
informačního systému) nikoliv například vady zdrojového kódu počítačového
programu, v němž je vyjádřen. Zde uveďme zásadní poznámku v tom smyslu, že
s ohledem na to, co bylo rozebráno v předcházejících kapitolách, je možné dospět
k jednoznačnému závěru, že kdyby zdrojový kód obsahoval vady, vadným by byl i sám
počítačový program, a to z toho důvodu, že zdrojový kód je vyjádřením tohoto
počítačového programu. Tato otázka není odbornou ani laickou veřejností nikterak
řešena. Nicméně odborná literatura k tomuto tématu uvádí, že dosud nejsou známy
případy, kdy by si objednatel vymínil vlastnosti zdrojových kódů s ohledem na to,
jak srozumitelně jsou napsány či jak se v nich průměrný programátor zorientuje.
Většina softwarů je v současné době distribuována pomocí licencí, tj. pomocí
zřízení užívacího práva k softwaru ve prospěch objednatele s různými omezeními,
popřípadě bez omezení. V této souvislosti musím upozornit na fakt, že nenalezneme
v českém právním řádu žádnou odpovědnost poskytovatele licence za vady
sekundárního předmětu závazkového vztahu z licenční smlouvy (tj. za vady licence
softwaru).147 Pro tento případ se užije analogicky úprava obecné odpovědnosti za vady,
a to i v případě, že se nejedná o vady zboží, ale vady užívacího práva, tedy právní vady.
Obecnou odpovědností za vady se v rámci občanskoprávních vztahů míní úprava
obsažená v občanském zákoníku (viz jeho ustanovení § 499). Pokud se jedná
o bezúplatné nabytí licence softwaru, odpovědnost za vady je řešena pomocí ustanovení
§ 629 občanského zákoníku, jež upravuje odpovědnost za vady u darované věci.
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Co se týče obchodněprávních vztahů, úprava odpovědnosti za vady díla je upravena
v ustanovení § 560 obchodního zákoníku, dle kterého pokud provedení díla neodpovídá
výsledku určenému ve smlouvě, jedná se o plnění vadné. Není-li ve smlouvě zmínka
o výsledku, tak je zhotovitel povinen dodat dílo v takovém stavu, aby odpovídalo účelu
smlouvy, není – li znám ani účel smlouvy, je zhotovitel povinen dílo dodat v takové
kvalitě, aby se hodilo pro účel, k němuž se zpravidla používá. Stejná analogie (úprava
obecné odpovědnosti za vady) se využije i v případě vad softwaru jakožto nehmotného
statku.
Vady díla včetně nároků z nich pramenících nový občanský zákoník upravuje
pomocí ustanovení § 2615 až § 2619, jež se ve své podstatě v otázce nároků z vad díla
odkazují na úpravu vad vzniklých na základě kupní smlouvy.
Je evidentní, že zákonná úprava je naprosto nedostatečná v prostředí informačních
technologií, a proto nezbývá než si sjednat naprosto přesné vlastnosti softwaru a účel
jeho užití. Rovněž je velice vhodné uvést ve smlouvě účel a cílový stav, protože
obvykle nebude reálné, aby byla každá jedna funkcionalita ve smlouvě popsána. 148
V této souvislosti se tedy věnujme nárokům objednatele z dodání vadného softwaru,
jinými slovy otázce, jaká má objednatel práva za situace, kdy se vada softwaru projeví
až po předání, tj. po dokončené akceptační proceduře. Práva objednatele z vadného
plnění je s ohledem na výše uvedené vhodné a praktické z důvodu předejití možných
sporů

v budoucnu

přesně

definovat

již

na

začátku

smluvního

vztahu,

tj. v příslušných ustanovení smlouvy o dodávce softwaru.
Stěžejním nárokem objednatele ze zákona je nárok na odstranění vady. V kvalitně
připravené smlouvě týkající se softwaru jsou klasifikovány vady s ohledem na jejich
závažnost a současně jsou zde jednotlivé vady spojeny s odlišnými důsledky.
Vady můžeme klasifikovat různým způsobem, pro účely této práce použijme klasifikaci
na vady kritické, podstatné a vady nebránící provozu softwaru. Ve smlouvě mohou
být definovány například tímto způsobem: Vada kritická – Jedná se o nefunkčnost
148
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softwaru, systému jako celku nebo jeho části takovým způsobem, že je zcela znemožněna
činnost, pro kterou je software, systém využíván. Software, systém není použitelný
ve svých základních funkcích. V daném případě neexistuje náhradní způsob řešení, vada
podstatná – Jedná se o závažnou vadu funkčnosti softwaru, systému, která však
neznemožňuje zcela činnost, pro kterou je software, systém využíván. Jedná se o stav,
kdy některý z modulů softwaru, systému vykazuje nedostatky, které ovšem neznemožňují
objednateli užívání softwaru, systému (nicméně jej omezují), vada nebránící provozu
softwaru – Jedná se o méně závažnou vadu funkčnosti softwaru, systému, která má
minimální dopad na činnost, pro kterou je software, systém využíván. Jedná se o stav,
kdy některý z modulů softwaru, systému vykazuje drobné nedostatky, které ovšem
neznemožňují objednateli užívání softwaru, systému a objednatele v užívání
zanedbatelně neomezují. Zmiňme odlišné důsledky jednotlivých typů vad, jimiž jsou
rozuměny odstupňované doby reakce na vady a doby odstranění vady spolu
s odstupňovanými výšemi smluvních pokut pro případ nedodržení zmíněných lhůt,
a to vše podle závažnosti vady softwaru a též určení softwaru. Zmíněná smluvní úprava
je výhodná zejména z pohledu objednatele, a to z toho důvodu, že příslušná ustanovení
obchodního zákoníku řešící otázku nároku na opravu vady nijak neupravuje garanci
doby odezvy a zejména doby opravy této vady ze strany zhotovitele (zákonem
je stanovená přiměřená lhůta, kterou lze vykládat jinak z pohledu objednatele a jinak
z pohledu zhotovitele). Dalším zákonným nárokem objednatele z dodání softwaru
zatíženého vadou je sleva z jeho ceny, popřípadě pokud vada softwaru je podstatným
porušením smlouvy, nastupuje ze zákona právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
Je více než vhodné pro vyloučení jakýchkoliv pochybností v budoucnu ve smlouvě
definovat podstatné porušení smlouvy včetně důsledků odstoupení od smlouvy.
O této problematice bude pojednáno v navazující kapitole této práce.
Odbočíme – li mírně od tématu nároků objednatele z vadného plnění, dostaneme
se k související otázce, a to k otázce záruky za jakost. Vhodné a praktické zejména
z pohledu

objednatele

je

zakomponovat

do

smlouvy

příslušná

ustanovení

o podmínkách, trvání a běhu záruční doby týkající se implementace softwaru,
a to z toho důvodu, že obchodní zákoník vztahující se na obchodněprávní vztahy
na rozdíl od občanského zákoníku zákonnou záruční dobu v zásadě neupravuje
a je tedy pouze na objednateli, zda si tuto záležitost smluvně ošetří či nikoliv.
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Pokud se tomu tak nestane a smlouva neobsahuje zmínku o záruční době týkající
implementace softwaru, ručí zhotovitel ze zákona pouze za to, že implementovaný
software v době akceptační procedury netrpěl vadami, a to z toho důvodu, že zhotovitel
na základě příslušných ustanovení obchodního zákoníku má povinnost dodat dílo
bez zjevných a skrytých vad a bez právních vad, a to bez dalších garancí v průběhu
používání tohoto díla, v našem případě softwaru. Pokud se na implementovaný software
vztahuje smluvní záruční doba, znamená to, že po tuto garantovanou dobu po předání
softwaru objednateli bude software mít sjednané vlastnosti. V případě sjednané záruky
za jakost softwaru se objednatel dostává do jednodušší pozice v tom smyslu,
že na rozdíl od

případu odpovědnosti za vady není povinen dokazovat, že vada

softwaru je zapříčiněna skrytou vadou, jenž měl software jež v době akceptačního
řízení. V praxi by bylo na straně objednatele těžké, ne – li nemožné, unést důkazní
břemeno a dokázat, že nefunkčnost implementovaného systému je zapříčiněna skrytou
vadou softwaru, za niž je zhotovitel odpovědný a musí jí z tohoto důvodu opravit.
Součástí kvalitně provedených smluv o dodávce softwaru je také přesný popis
podmínek, jak postupovat při reklamaci v rámci záruční doby (včetně komunikačních
kanálů) a současně ustanovení věnovaná výjimkám ze záruky, tj. situacím, na které
se záruka netýká. Zde uvádím možný text výjimek ze záruky: Na reklamaci vady bude
pohlíženo jako na neoprávněnou, pokud vada softwaru vznikla až po jeho předání
objednateli, a to zejména: pokud byla vada softwaru způsobena vyšší mocí, nesprávným
používáním, zásahem třetí osoby, používáním softwaru na nevhodném či chybně
nakonfigurovaném hardwaru. Zhotovitel dále nenese jakoukoliv odpovědnost za chyby
způsobené nevhodnými či chybnými zásahy objednatele či třetí osoby do softwaru
v rozporu s dokumentací vztahující se k softwaru, za chyby softwaru v souvislosti
se zanesením počítačových virů či používáním neautorizovaných počítačových
programů. S ohledem na výše vyjmenovaný výčet výjimek ze záruky se ještě jednou
zastavíme u nastíněného problému. Je nutné pamatovat na to, že i pozdější změna
hardwaru bez ohledu na stanovené hardwarové požadavky může být příčinou chybné
funkčnosti softwaru, za kterou by při upozornění na tuto skutečnost neměla nést
IT firma odpovědnost.149 I když tématu servisní smlouvy se tato práce bude věnovat
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později, na tomto místě by bylo vhodné zmínit fakt, že následné výpadky softwaru
vzniklé po předání softwaru objednateli se v mnoha případech řeší pomocí servisní
smlouvy, a to z toho důvodu, že pojem vada je v servisních smlouvách zavádějící,
protože často tyto výpadky jsou zapříčiněny uživatelem softwaru. Nicméně tato
problematika bude podrobněji rozebrána v navazujících kapitolách této práce.
V této chvíli bychom se měli zastavit v souvislosti s výše uvedeným nad otázkou
náhrady případné škody ze strany zhotovitele a současně formami její možné limitace.
Obecně lze uvést, že pokud vada implementovaného softwaru zapříčiní škodu či škoda
vznikne objednateli v rámci servisní činnosti týkající se softwaru, je zhotovitel
za tuto škodu odpovědný a je tudíž povinen tuto škodu objednateli nahradit. Jinými
slovy zhotoviteli vzniká zákonná povinnost v souladu s ustanovením § 373 obchodního
zákoníku vzniklou škodu nahradit. Zhotovitelova odpovědnost je konstruována
jako odpovědnost objektivní, tzn. vzniká bez ohledu na jeho zavinění, a tudíž zhotovitel
se nemůže vyvinit s poukazem na fakt, že škodu svým jednáním nezavinil.
Co je tedy zhotovitel v popsaném případě povinen ze zákona učinit? Za prvé se jedná
o jeho povinnost odstranit vadu softwaru, v důsledku které došlo ke škodě. O nárocích
objednatele z titulu odpovědnosti za vady bylo pojednáno výše v této kapitole, nicméně
tuto povinnost zde uvádím pouze z důvodu systematického výčtu povinností
zhotovitele. Současně je zhotovitel povinen nahradit skutečnou škodu a také ušlý zisk.
Co je míněno skutečnou škodou či ušlým ziskem napoví definice těchto pojmů
z odborné literatury. Skutečnou škodu představuje především zmenšení hodnoty
majetku, dále snížení nebo ztráta majetkového práva, dále nutnost vynaložit náklady,
které by při pravidelném běhu věcí nebylo zapotřebí vynaložit a konečně může škoda
spočívat v tom, že poškozený nemohl využít majetkových práv, která představují
určitou majetkovou hodnotu, tzv. marně vynaložené náklady. Ušlý zisk lze jinými slovy
charakterizovat jako majetkovou újmu spočívající v tom, že poškozený nedosáhl zisku,
resp. obecně majetkového prospěchu, kterého by dosáhl při pravidelném běhu věcí, tedy
kdyby nebylo došlo k porušení závazku.
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pohledu bylo vhodné uvést, že skutečnou škodou mohu být například i smluvní pokuty
objednatele v případě, že je objednatel smluvně vázán k plnění třetí straně, a toto plnění
má využívat činnosti softwaru a z důvodu jeho vady je objednatel vůči třetí straně
v prodlení a byl povinen takovou smluvní pokutu třetí osobě zaplatit. Stejně tak mohou
být skutečnou škodou i mzdy zaměstnanců objednatele, jež je zapotřebí vyplatit
v případě uvedeném v předchozí větě, kdy například uvedení zaměstnanci musí
pracovat přesčas, aby minimalizovali prodlení objednatele zapříčiněné vadou softwaru.
Pokud se budeme zaobírat otázkou případné limitace náhrady vzniklé škody,
musíme řešit postupně dvě období, a to období do 1. 1. 2012 a období po zmíněném
datu, tj. po datu 1. 1. 2012. V prvním období (do data 1. 1. 2012) byly na otázku
limitace náhrady škody dva náhledy. Dle prvního náhledu, jímž byl striktní pohled
na zákonná ustanovení vedený gramatickým výkladem, byla limitace náhrady škody
neplatná, a to s poukazem na rozpor zejména s ustanovením § 574 odst. 2 občanského
zákoníku (Dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež mohou v budoucnosti teprve
vzniknout, je neplatná.) a ustanovením § 386 obchodního zákoníku (Nároku na náhradu
škody se nelze vzdát před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout.).
Druhý pohled na otázku limitace náhrady škody byl benevolentnější a přiměřenou
náhradu škody akceptoval, opíral se přitom o ustanovení § 379 obchodního zákoníku
týkající se předvídatelné škody. Nicméně i z tohoto pohledu, jenž limitaci náhrady
škody připouštěl, bylo zřejmé, že se nemohlo jednat o limitaci absolutní,
a to z toho důvodu, že by nastalá situace odporovala ustanovení § 386 obchodního
zákoníku, dle kterého se práva na náhrady škody se nelze vzdát. Muselo se tedy jednat
o limitaci náhrady škody přiměřenou. Zároveň ovšem platí, že rozsah a další okolnosti
limitace náhrady škody vždy závisí na konkrétních okolnostech smluvního vztahu.
Limitace by měla být přiměřená daným okolnostem, tj. hrozící škodě, možnostem
prevence škody, povaze případného porušení povinnosti atd.151 Další hlediska můžou
být následující: postavení a síla jednotlivých smluvních stran nebo poměr limitace
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náhrady škody a ceny zhotovovaného či implementovaného softwaru. Smluvní úprava
limitace náhrady škody s poukazem na výše uvedené tak měla smysl zejména v těch
případech, kde by výše náhrady škody byla ve zjevném nepoměru k ceně plnění.
Shrneme – li výše uvedené, dle prvního náhledu na limitaci náhrady škody byly
například licenční podmínky v částech, dle kterých se zhotovitel zříká své odpovědnosti
za škodu, více než problematické. Jak bude uvedeno v následujících kapitolách,
dokumenty typu licenčních podmínek přebírané často z angloamerické právní kultury
a vytvářené s aspirací na celosvětovou působnost, činily v otázce náhrady škody
až donedávna problém. Situace se razantně změnila po datu 1. 1. 2012, kdy došlo
k novele již zmíněného ustanovení § 386 obchodního zákoníku. Tím se dostáváme
k druhému období, jež pro účely tohoto problému počítáme od zmíněného data.
Dle novelizovaného ustanovení § 386 obchodního zákoníku se lze dohodou vzdát práva
na náhradu škody či toto právo omezit i před porušením povinnosti, z něhož může
vzniknout škoda. Dále pak toto ustanovení stanoví, že před porušením povinnosti,
z něhož může vzniknout škoda, se však nelze vzdát práva na náhradu škody způsobené
úmyslně, ani toto právo omezit. S ohledem na citaci zmíněného ustanovení obchodního
zákoníku je v současnosti za dodržení tam stanovených podmínek limitace náhrady
škody možná, a to až do úplného vzdání se práva na náhradu škody. Ještě dodejme,
že limitace náhrady škody, potažmo vzdání se práva na náhradu škody je možné pouze
v rámci obchodně právních vztahů, v současnosti toto není možné v rámci
občanskoprávních
jako

vztahů

nepodnikatel),

(na

protože

jedné
platí

straně

ustanovení

bude
§
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574

fyzické

občanského

osoba

zákoníku,

dle kterého se dlužník nemůže dohodnout s věřitelem, že se vzdá svého práva, které mu
má teprve v budoucnu vzniknout.
Jedna věc je, co říká zákonné ustanovení o tomto problému (v případě
obchodněprávního vztahu), nicméně druhou věcí je to, zda objednatel bude ochoten
přistoupit na úplné vzdání se svého práva na náhradu škody. Za účelem vyrovnaných
smluvních podmínek pro každou smluvní stranu je vhodné zvolit přiměřenou limitaci
náhrady škody. Zhotovitel se smluvní limitací náhrady škody jistí zejména
v těch případech, kde by výše náhrady škody byla ve zjevném nepoměru k ceně plnění
a objednatel při přiměřené limitaci zase dostává jistotu, že zhotovitel bude schopen
své závazky z náhrady škody splnit. V případě, kdy by byla náhrada škody neomezená,
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by mohlo dojít k situaci, kdy sice má objednatel na tuto náhradu plné právo, nicméně
zhotovitel spolu s dalšími závazky třetích stran nebude schopen své závazky vůči
objednateli uhradit, dostane se tak do úpadku a posléze do konkurzního řízení
a výsledkem bude skutečnost, že objednateli se dostane v rámci konkurzního řízení
jen směšného plnění z důvodu náhrady škody. Z právě nastíněného důvodu
se domnívám, že vhodně zvolená, vyvážená limitace náhrady škody je pozitivní
i z pohledu objednatele.
Co se týče forem limitace náhrady škody, vyjmenujme následující s tím poukazem,
že se v praxi osvědčila jejich vhodná kombinace. První možnou formou, jak limitovat
náhradu škody, je stanovení maximální výše náhrady škody, kterou bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli. Tato maximální výše může být stanovena například pomocí
pevné částky či procenta z ceny plnění. Limitovat náhradu škody lze také pomocí
vyloučení ušlého zisku či vyloučení účinků prodlení z odpovědnosti. Jiná možná forma
limitace náhrady škody je rozšíření okolností vylučující odpovědnost oproti zákonným
okolnostem vylučujících odpovědnost nebo stanovení, že škoda vzniklá z důvodu
prodlení dodávek hardwaru ze strany třetích osob nejde k tíži zhotovitele
či v neposlední řadě lze škodu limitovat tím způsobem, že se smluvně stanoví princip
odpovědnosti za škodu za zavinění oproti zákonné objektivní odpovědnosti. Zde uvádím
možný text smlouvy týkající se nastíněného problému s tou poznámkou, že obdobné
ustanovení týkající se limitace náhrady škody má své opodstatnění i v servisních
smlouvách, o nichž bude pojednávat jedna z následujících kapitol této práce: Zhotovitel
odpovídá za škodu vzniklou v důsledku pozdního předání díla či vad díla (hardwaru
a softwaru), jež se objevily až po předání a převzetí díla jako celku. Smluvní strany
se dohodly na skutečnosti, že zhotovitel není povinen hradit ušlý zisk objednatele,
dále že zhotovitel odpovídá za škodu maximálně do částky rovnající se polovině odměny
za dílo, a to bez ohledu na výši uplatňované náhrady vzniklé škody. Částku rovnající
se polovině odměny za dílo smluvní strany hodnotí jako škodu předvídatelnou
s důsledky uvedenými v ustanovení § 379 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů. Toto ujednání smluvních stran o omezení výše náhrady
škody se vztahuje i na případy vzniku vícečetných škod, a to bez ohledu na jejich počet.
V této souvislosti ještě poukažme na fakt, že z pohledu zhotovitele je důvodné
a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností v budoucnu praktické na vhodné místo
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do smlouvy zakomponovat níže uvedené ustanovení, jež řeší otázku náhrady škody,
a to pro případ událostí tam uvedených. Smluvní ustanovení může znít například takto:
Zhotovitel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené softwarem na programovém
vybavení či datových souborech objednatele, byla – li škoda způsobena užitím softwaru
v rozporu s dokumentací vztahující se k softwaru, nebo jestliže škoda vznikla následkem
užití nestandardního hardwaru či jiného softwaru. Zhotovitel dále neodpovídá za škodu
vzniklou nefunkčností softwarových produktů třetích stran. Zhotovitel dále nenese
jakoukoliv odpovědnost za chyby způsobené chybnými vstupními údaji nebo zásahy
objednatele do datových souborů. Dále zhotovitel neodpovídá za škody způsobené
technickým zařízením, na němž je software provozován.
Závěrem této kapitoly by bylo vhodné učinit exkurz do blízké budoucnosti
a zodpovědět otázku, jak budou platné právní předpisy od roku 2014, kdy nastane
účinnost nového občanského zákoníku, pohlížet na otázku limitace náhrady škody
vzniklou v budoucnu pomocí dohody smluvních stran uzavřené před tím, než jakákoliv
škoda vznikne. Zdá se, že situace bude komplikovaná, a to v následujícím ohledu.
Tento občanský zákoník bude dopadat na smluvní vztahy obecně bez rozlišení smluv
občanskoprávních nebo obchodních, shora zmíněná úprava v obchodním zákoníku
tak po jeho přijetí přestane platit. Ustanovení § 2898 nového občanského zákoníku
stanoví, že se nepřihlíží k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost
k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které předem vylučuje
nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto případech se
práva na náhradu nelze ani platně vzdát. Nejasný bude zejména koncept „slabší smluvní
strany“ a jeho aplikovatelnost ve vztazích mezi podnikateli.152
6.2.6. Odstoupení od smlouvy o dodávce softwaru
V kapitole, jež se věnovala náležitostem smlouvy o dodávce softwaru,
byla jako její podstatná náležitost zmíněna úprava odstoupení od smlouvy včetně
152
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důležité smluvní úpravy týkající se důsledků tohoto odstoupení. V mnoha
implementačních i servisních smlouvách bývá podceněna též část věnovaná zániku
právního vztahu. V případě implementace by si strany měly udělat zcela jasno v tom,
jaké dopady bude mít případné odstoupení od smlouvy na již provedená plnění,
dodané licence apod., a tuto dohodu pak srozumitelně zformulovat do smlouvy153.
Zde apeluji na výše zmíněnou smluvní úpravu, a to zejména z toho důvodu,
že zákonná úprava důsledků odstoupení od smlouvy upravena v příslušných
ustanoveních obchodního zákoníku (viz ustanovení § 351 obchodního zákoníku)
je vágní a pro právní vztahy v IT nevyhovující.
Problém vedle výše nastíněného spočívá zejména v tom, že celá zákonná úprava
odstoupení je navázána na podstatné porušení smluvní povinnosti, aniž by zákon
jednotným a hlavně jasným způsobem definoval, co tím v praxi míní. Nicméně určité
mantinely zákonem stanoveny jsou v obecné definici podstatného porušení smluvních
povinností, jež je obsažena v ustanovení 345 odst. 2 obchodního zákoníku.
Z uvedeného důvodu je pro případ vyloučení případných sporů v budoucnu vhodné
ve smlouvě o dodávce softwaru konkrétně definovat, co smluvní strany rozumí
pojmem podstatné porušení smluvní povinnosti. Může tím být například prodlení
zhotovitele s předáním implementovaného softwaru o více než 60 dnů, či prodlení
objednatele s úhradou postupného finančního plnění, jež je navázáno na splnění
konkrétních časových milníků, kvalifikované neposkytnutí součinnosti ze strany
objednatele či podání důvodného návrhu na prohlášení konkurzu na kteroukoliv
ze smluvních stran nebo vstup smluvní strany do likvidace. Ve smlouvě tyto důvody
mohou být upraveny například tímto způsobem: Pokud zhotovitel do 90 dnů
od marného uplynutí termínu pro předání a převzetí díla dle čl…… této smlouvy
ani po písemné výzvě objednatele nepředá dílo objednateli, a to výhradně z důvodů
ležících na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy.
V případě, že stav vyšší moci bránící zhotoviteli v plnění smlouvy bude trvat déle
než 6 měsíců, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel může
153
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odstoupit od této smlouvy či pozastavit plnění předmětu této smlouvy v případě,
že objednatel bude v prodlení s úhradou svých splatných závazků vůči zhotoviteli
delším než 30 dní. Důvodem pro odstoupení od smlouvy může být rovněž soustavné
neposkytování potřebné součinnosti objednatelem. Za soustavné neposkytování
potřebné pomoci je míněn stav, kdy zhotovitel dvakrát písemně upozorní objednatele
na jeho povinnost součinnosti, nicméně bez výsledku ze strany objednatele. Zhotovitel
je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že objednatel neakceptuje
analýzu (ač bylo přihlédnuto při tvorbě analýzy k oprávněným zájmům a požadavkům
objednatele) či dílo (ač byly ze strany zhotovitele řádně splněny všechny podmínky
pro zdárné předání a převzetí díla, tj. zejména dílo vyhovuje akceptačním kritériím).
Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě, že byl proti druhé
smluvní straně podán či zřejmě s největší pravděpodobností dojde k podání důvodného
insolvenčního návrhu. Důvodným insolvenčním návrhem se pro účely této smlouvy
míní takový návrh, na základě kterého dojde k zahájení insolvenčního řízení,
jenž povede k rozhodnutí o způsobu řešení úpadku nebo k zamítnutí insolvenčního
návrhu pro nedostatek majetku Smluvní strany.
Co se týče zákonné úpravy důsledku odstoupení, obchodní zákoník k tomuto
tématu uvádí v ustanovení § 351 odstavec 2 obchodního zákoníku pouze obecné
pravidlo týkající se důsledků odstoupení od smlouvy. Dle zmíněného ustanovení strana,
které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění
vrátí, u peněžního závazku spolu s úroky ve výši sjednané ve smlouvě pro tento případ,
jinak stanovené podle § 502 obchodního zákoníku. Vrací-li plnění strana,
která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Nicméně
citované ustanovení nedopadá na situaci částečného plnění, které má hospodářský
význam pro smluvní stranu (viz ustanovení § 347 odstavec 3 obchodního zákoníku).
Z toho vyplývá, že částečné plnění, které má hospodářský význam pro smluvní stranu
(s ohledem na téma a obsah této práce například řádně dokončená, akceptovaná
a předaná analýza) se v důsledku odstoupení od smlouvy na dodání softwaru
již zhotoviteli nevrací a tudíž z tohoto důvodu je objednatel povinen uhradit za ní cenu,
pokud tak již neučinil do okamžiku odstoupení od smlouvy. Na druhou stranu,
i když dosavadní plnění zhotovitele nemá hospodářský význam pro objednatele (je tím
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míněna situace, kdy implementace softwaru je poskytována ve formě výkonů),
je objednatel povinen taková plnění vrátit ve formě peněžní náhrady. Tuto povinnost mu
ukládá ustanovení § 458 odstavec 1 občanského zákoníku upravující vydání
bezdůvodného obohacení. Ač jsou zde vyjmenovaná zákonná ustanovení, kterými
se řídit v situaci vypořádání vzájemných závazků po odstoupení od smlouvy,
je z uvedeného zjevné, že se jedná o úpravu vágní, kterou každá smluvní strana může
chápat ze svého subjektivního pohledu, a tudíž může lehce vzniknout spor o toto
vypořádání. Pokud nedošlo ani k částečné implementaci, pak v podstatě není co vracet
ze strany objednatele a naopak zhotovitel by měl povinnost vrátit dosud uhrazenou cenu
i s úroky. Jestliže k předání části softwaru došlo, pak umožňuje – li to vůbec
IT struktura a samotný software, bude muset nastat odinstalace softwaru a jeho vrácení.
Nebude-li to možné, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli to, o co se objednatel
prováděním díla obohatil. Je však naprosto sporné, o co se objednatel obohatil, pokud
částečné dodání softwaru pro něj nemá žádný význam a ekonomický přínos.154 Proto je
z praktického pohledu pro předejití různic v budoucnu více než vhodné otázku důsledků
při odstoupení od smlouvy a otázku vypořádání při tomto odstoupení řešit ve smlouvě
o dodávce softwaru. Z pohledu zhotovitele je praktické zakomponovat do smlouvy
ustanovení, dle kterého je objednatel povinen uhradit cenu provedených prací ze strany
zhotovitele (vývoj a implementace softwaru), v případě, že dojde k odstoupení
od smlouvy na základě porušení smlouvy objednatelem. Do smlouvy je opět z pohledu
zhotovitele praktické prosadit ustanovení, dle kterého odstoupení od smlouvy již nemá
vliv na již provedená a samostatně využitelná plnění v rámci implementace softwaru
a dále povinnost objednatele za toto plnění uhradit zhotoviteli cenu. Zcela praktickou
otázkou ovšem zůstává, jak definovat samostatně využitelná plnění v rámci
implementace softwaru, nicméně to již ponechme jednotlivým případům smluvní
úpravy, jež reflektují konkrétní požadavky smluvních stran v rámci té které
implementace. Zde uvádím možný příklad smluvního ošetření důsledků odstoupení
od smlouvy: Odstoupení od smlouvy bude mít mimo jiné tyto důsledky: Objednatel
vrátí, popř. zhotovitel odstraní veškeré části díla dodané na základě této smlouvy
154
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s výjimkou těch částí díla, které byly převzaty před odstoupením od smlouvy (podpisem
akceptačního protokolu či pouze předávacího protokolu) a u kterých došlo/má dojít
k řádné úhradě faktury vystavené na tuto část díla (viz harmonogram vystavování faktur
po ukončení jednotlivých částí díla uvedené v článku …..této smlouvy); Objednatel
uhradí zhotoviteli prokazatelně odvedené práce i na dalších dílčích plněních, přestože
nebyla do okamžiku odstoupení od smlouvy akceptována v případě, že důvod odstoupení
byl na straně objednatele; Zhotovitel není povinen hradit náklady objednatele,
jež mu interně vznikly v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou
v souvislosti s dodáním podkladů pro řádné zhotovení díla.
6.2.7. Úschova zdrojových kódů - source code escrow
Úschova zdrojových kódů počítačových programů představuje zejména určitou
formu pojištění proti úpadku výrobce softwaru či ztrátě kvality jeho služeb. V praxi tuto
službu provádějí zejména advokáti se specializací na IT právo, či agentury, jež jsou
pro účely této služby nazýváni „software escrow agenti“. Dalo by se říci, že se tak jedná
se o kompromisní řešení v otázce předání zdrojového kódu počítačového programu.
Aby bylo možno tuto službu advokáta využít, je nutné uzavřít trojstrannou
smlouvu o úschově zdrojového kódu počítačového programu, jejímiž smluvními
stranami je advokát jako software escrow agent, zhotovitel počítačového programu
a objednatel jakožto uživatel počítačového programu. Předmětem zmíněné smlouvy
je faktická úprava vztahů mezi uživatelem počítačového programu a jeho výrobcem
v otázce využití předaného zdrojového kódu počítačového programu advokátovi.
Jak již bylo zmíněné v úvodu této kapitoly, jedná se tak o určitou formu pojištění
proti úpadku výrobce softwaru či ztrátě kvality jeho služeb, a to zejména z toho důvodu,
že zhotovitel jakožto výrobce počítačového programu souhlasí s umístěním zdrojového
kódu k tomuto počítačovému programu u třetí nezávislé osoby, jež je v uvedeném
smluvním vztahu advokát. Z praktického důvodu zejména kvůli obraně zájmů
objednatele je vhodné zmínit fakt, že spolu se zdrojovým kódem počítačového
programu by mělo být uloženo u advokáta i veškeré nutné programové vybavení
potřebné k provozu a správě uvedeného počítačového programu (pochopitelně,
má-li k tomu zhotovitel oprávnění od poskytovatele takového programového vybavení).
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Stejně tak je z pohledu objednatele důležitá skutečnost, že zdrojový kód počítačového
programu a programové vybavení by měly odpovídat binárnímu kódu nasazenému
v živém provozu v době úschovy. Advokát faktickou úschovu zdrojového kódu
počítačového programu na přenosném médiu zajišťuje v bezpečnostní schránce banky.
V této souvislosti ještě zmíním další služby advokáta jako software escrow agenta,
mezi něž patří zejména technická verifikace předávaného zdrojového kódu
počítačového programu, tj. odpověď na otázku, zda lze z dodaného zdrojového kódu
počítačového programu vytvořit plnohodnotný software ve verzi provozované
u objednatele v živém provozu. Nedílnou součástí trojstranné smlouvy o úschově
zdrojového kódu počítačového programu je definice podmínek vydání zdrojového kódu
objednateli ze strany advokáta. V praxi jsou jimi zejména provozní a ekonomické potíže
zhotovitele, úpadek, konkurz či likvidace zhotovitele, odmítnutí správy počítačového
programu ze strany zhotovitele, odmítnutí opravy vad počítačového programu ze strany
zhotovitele nebo ukončení smlouvy o údržbě a servisu počítačového programu.
Nicméně i po vydání zdrojového kódu počítačovému programu objednateli se nedá říci,
že objednatel má možnost s ním libovolně zacházet. Kvalitně provedená smlouva
by měla upravovat pravidla zacházení se zdrojovým kódem počítačového programu
po vydání objednateli, a to z toho důvodu, aby nedošlo ke zneužití tohoto zdrojového
kódu. Objednatel je oprávněn využít zdrojový kód počítačového programu pouze
pro jeho údržbu, správu, update, upgrade či interoperabilitu s jiným počítačovým
programem, tedy v zásadě k činnostem dovoleným autorským zákonem v ustanovení
§ 66. Dále jsou ve smlouvě zakomponovány limitující podmínky využití zdrojového
kódu počítačového programu ze strany objednatele. Těmito limitujícími podmínkami
zacházení se zdrojovým kódem počítačového programu jsou zejména zákaz jeho šíření
třetím osobám, zákaz modifikace zdrojového kódu počítačového programu,
stejně tak jako zákaz výroby konkurenčního softwaru. Úschovu zdrojových kódů
je samozřejmě vhodné vztáhnout i na upgrade softwaru. Četnost ukládání těchto
zdrojových kódů upgradů závisí na dohodě smluvních stran.155
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Ještě jedna drobná poznámka k osobě software escrow agenta. Uschovatel,
kterému smluvní strany zdrojové kódy svěřují, by měla být nezávislá od těchto stran,
aby byla zaručena jejich rovnost. Dále musí být důvěryhodná, jelikož bude uschovávat
předmět nemalé hodnoty a v neposlední řádě se musí jednat o osobu odborně
způsobilou, aby mohla například posoudit, zda se naplnily okolnosti, za kterých
je povinna vydat předmět úschovy oprávněné straně.156
Závěrem této kapitoly můžeme konstatovat, že smlouva o úschově zdrojového
kódu počítačového programu je výhodná jak pro zhotovitele, tak pro objednatele
počítačového

programu.

Úschovou

zdrojového

kódu

počítačového

programu

jsou chráněny zájmy výrobce, a to tím způsobem, že tato smlouva zaručuje určitou
ochranu obchodního tajemství zhotovitele vůči jeho koncovému uživateli, protože
do jeho dispozice se zdrojový kód počítačového programu nedostává rovnou
okamžikem ukončení akceptační procedury týkající se počítačového programu,
nýbrž pouze v případě splnění podmínek smlouvy, výše uvedených. Stejně tak uzavření
zmíněné smlouvy poskytuje ochranu investice objednatele počítačového programu,
protože mu zaručí, že pokud IT společnost jako zhotovitel počítačového programu
nebude vykonávat správu softwaru, a to z jakéhokoliv výše popsaného důvodu, má
objednatel možnost se dostat ke zdrojovému kódu počítačového programu
a ať již svépomocí či pomocí třetího subjektu dál udržovat počítačový program
v takovém stavu, aby byl využitelný pro účely objednatele.
6.3. Servisní smlouva
Po úspěšném předání díla a počátkem rutinního provozu softwaru nastupuje fáze
poimplememtační údržby.
Pokud objednatel spoléhá na odstranění vad softwaru v rámci zákonné
odpovědnosti zhotovitele za vady (tj. oprava vad softwaru, které byly přítomny v době
předání softwaru objednateli, nicméně se mohly projevit až později v rutinním
provozu), narazí na dvě překážky. Tou první je skutečnost, že pouze s velkými obtížemi
156
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bude objednatel schopen prokázat, že vada softwaru nevznikla až rutinním provozem
softwaru, nýbrž byla již přítomna v době předání softwaru a pouze se projevila až v jeho
rutinním provozu. I kdyby byl v tomto ohledu objednatel úspěšný, narazí v průběhu
odstraňování

vady

softwaru

ze

strany

zhotovitele

na

další

problém,

a tím je doba opravy vady softwaru. Zákonná úprava odpovědnosti za vady nestanoví
přesné

termíny

pro

odstranění

vad

(pouze

zmiňuje

lhůtu

přiměřenou,

jež lze ze subjektivního pohledu objednatele a zhotovitele hodnotit jistě velmi rozdílně)
a zde se nachází kámen úrazu, protože objednatel nemá jistotu, do kdy mu bude vada
softwaru ze strany zhotovitele odstraněna. Objednatel se tak nachází v dost nejisté
pozici, při níž může dojít ke vzniku neúnosných škod v důsledku absence chodu
softwaru vykazujícího vady, jež opravuje zhotovitel z titulu odpovědnosti za vady.
A právě zde se narážíme na nejčastější důvod uzavírání servisních smluv (neboli service
level agreement, „SLA“), protože pomocí této smlouvy se řeší následné výpadky
softwaru způsobené uživatelem po akceptaci softwaru, aniž by to byly vady softwaru
v pravém slova smyslu. Touto smlouvou jsou garantovány termíny odstranění těchto
výpadků. Domníváme se, že dle českého právního řádu nelze dovodit žádnou povinnost
uzavřít servisní smlouvu k dodávanému systému. Objednatelům lze nicméně doporučit,
aby uzavřeli servisní smlouvu již v průběhu implementace nebo alespoň smlouvu
o budoucí servisní smlouvě i implementační smlouvě.157
Jak již bylo zmíněno, pojem vady je v případě servisní smlouvy zavádějící,
protože

přerušení

činnosti

softwaru

nemusí

vzniknout

pouze

jeho

vadou,

ale např. činností objednatele, okolnostmi na straně objednatele, za něž zhotovitel
nenese odpovědnost. Proto se z tohoto důvodu v praxi spíše používá termín incident
(jenž je tak širším termínem než vada), který je definován jako neplánované přerušení
služby IT nebo omezení kvality služby IT.
Servisní smlouva řeší tedy jak odstraňování incidentů za daných podmínek,
tak průběžně prováděnou údržbu softwaru takovým způsobem, aby byl software
kompatibilní s jinými softwary vytvořenými třetími subjekty. Naskýtá se ještě třetí
157
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možná oblast servisní smlouvy, a tou je rozvoj softwaru ve formě doplňování jeho
nových funkcionalit. Servisní smlouvy spadají pod úpravu smlouvy o dílo podle
obchodního zákoníku. Není vyloučena ani smíšená smlouva (smlouva o dílo
se smlouvou licenční), pokud bude součástí servisních služeb i závazek upgradu
či customizace softwaru.158 Než přejdeme k otázce podstatných náležitostí servisní
smlouvy, zastavme se nad otázkou účelu této smlouvy, jenž tu byl již v krátkosti
nastíněn v předchozím textu. Účelem servisní smlouvy je jednak zajistit údržbu
softwaru, jakkoliv jde o pojem poněkud krkolomný. Údržbou rozumíme zajištění
updatu či ugradu softwaru a udržení softwaru ve stavu, který odpovídá aktuálnímu stavu
znalostí a techniky v IT. Bez zmíněné údržby by software zákonitě přestal postupem
doby minimálně v některých ohledech pracovat. Z tohoto důvodu výrobci softwaru
záruku vztahující se k softwaru ve většině případů pravidelným servisem podmiňují.
V této souvislosti je vhodné v servisní smlouvě objednateli úvodem například v části
smlouvy, jež se bude zabývat jejím předmětem a účelem, výše uvedený komplikovaný
a pro laika mnohdy neuchopitelný stav popsat například tímto způsobem: Zhotovitel
již dříve na základě samostatného smluvního vztahu dodal objednateli řešení, které
se skládalo se HW komponentů, samostatného SW či HW a SW komponentů,
jež představuje komplexní systém. Zhotovitel poskytuje svým zákazníkům plnou
technickou poprodejní podporu dodaného řešení, a to zejména s ohledem na skutečnost,
že kvalitní servisní služby významnou měrou ovlivňují chod samotného dodaného řešení.
Objednatel je srozuměn se skutečností, že řešení vyžaduje následnou pravidelnou
odbornou péči a případný zásah nevyplývá z vadné dodávky řešení. Objednatel
má zájem na tom, aby potřebnou odbornou péči a případný zásah provedl zhotovitel
jakožto subjekt odborně k tomu způsobilý a současně nejlépe seznámený s dodaným
řešením. Smluvní strany se rozhodly uzavřít tuto smlouvu, jejímž předmětem je úprava
vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících z poskytování objednatelem
vybraných servisních služeb ze strany zhotovitele. Tato smlouva definuje pravidla
a sazby pro řešení budoucích servisních požadavků objednatele včetně garantovaných
lhůt odezvy a vyřešení servisního požadavku. Objednatel uzavírá tuto smlouvu zejména
158
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za tím účelem, aby získal právo přednostního a rychlejšího přístupu k servisním službám
zhotovitele na rozdíl od ostatních zákazníků zhotovitele, jež nemají se zhotovitelem
obdobnou smlouvu uzavřenou, s cílem zajistit si stabilitu, perspektivu a výhodnost
zvoleného postupu. Uzavřením této smlouvy získá objednatel jistotu provedení
servisních služeb, jež obnoví provozuschopnost jeho IT struktury v garantovaném čase
a požadované úrovni prostřednictvím certifikovaných specialistů zhotovitele. Zhotovitel
se tímto zavazuje vybrané servisní služby plnit řádně a včas v rozsahu dohodnutém
touto smlouvou a objednatel se zavazuje za servisní služby hradit ceny ve výši
a způsobem stanoveným v této smlouvě a poskytnout potřebnou součinnost nutnou
k řádnému poskytnutí servisních služeb ze strany zhotovitele. Objednatel se zavazuje
po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou využívat servisních služeb
na zhotovitelem dodaná řešení výhradně Zhotovitele.
Kvalitně vytvořená servisní smlouva by měla obsahovat zejména tyto náležitosti.
Ve smlouvě je nutné provést kategorizaci incidentů, například na incident kritický,
podstatný a incident nebránící provozu (nepodstatný). Ponecháme na konkrétní situaci,
aby si smluvní strany zvolily vhodnou kategorizaci a například za kritický incident
považovaly situaci, kdy software nefunguje vůbec, či významným incidentem rozuměly
stav, kdy dojde k významnému zpomalení softwaru. Je praktické, aby kategorizaci
vad prováděl zhotovitel nebo například nezávislý IT konzultant, a to z toho důvodu,
že v očích objednatelů často dochází k situaci, že každou i sebemenší odchylku hodnotí
subjektivně jako vadu podstatnou či kritickou. Nicméně pro ilustraci smluvní definice
incidentů může vypadat například takto: incident kritický – Jedná se o nefunkčnost
softwaru, systému jako celku nebo jeho části takovým způsobem, že je zcela znemožněna
činnost, pro kterou je software, systém využíván. Software, systém není použitelný
ve svých základních funkcích. V daném případě neexistuje náhradní způsob řešení,
incident podstatný – Jedná se o závažnou vadu funkčnosti softwaru, systému, která však
neznemožňuje zcela činnost, pro kterou je software, systém využíván. Jedná se o stav,
kdy některý z modulů softwaru, systému vykazuje nedostatky, které ovšem neznemožňují
objednateli užívání SW, systému (nicméně jej omezují), incident nebránící provozu
softwaru – Jedná se o méně závažnou vadu funkčnosti softwaru, systému, která má
minimální dopad na činnost, pro kterou je software, systém využíván. Jedná se o stav,
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kdy některý z modulů softwaru, systému vykazuje drobné nedostatky, které ovšem
neznemožňují objednateli užívání softwaru, systému a objednatele v užívání
zanedbatelně neomezují.
Kategorizace incidentů by nebyla k ničemu, kdyby si smluvní strany nedohodly
rozdílné důsledky vzniku konkrétních incidentů, a tímto se dostáváme k dalším
podstatným náležitostem servisní smlouvy. Ve smlouvě je nutné stanovit garanci doby
odezvy ze strany zhotovitele (např. e-mail, že se nahlášeným incidentem kompetentní
osoba zhotovitele zabývá), a zejména dobu opravy týkající se jednotlivých kategorií
incidentů včetně sankcí pro zhotovitele pro případ, že nedodrží dobu opravy incidentů
(sankce budou odstupňovány podle toho, jak je závažný incident, s jehož opravou
je zhotovitel v prodlení). Servisní smlouvy obsahují informaci o způsobu, kterým
nahlásit incidenty včetně komunikačních kanálů, jímž může být například hot-line
(telefonní linka k hlášení incidentů, která současně umožňuje poskytnutí uživatelských
rad). Servisní činnost zhotovitele se děje nejčastěji buď osobním zásahem, nebo pomocí
vzdáleného přístupu. Nedílnou součástí servisních smluv je stanovení výše paušálních
poplatků za tuto službu zhotovitele včetně platebních podmínek. Z pohledu zhotovitele
je praktické si ve smlouvě vymínit fakt, že prodlení objednatele s úhradou paušálních
poplatků je důvodem pro přerušení servisní činnosti ze strany zhotovitele. V této
souvislosti pouze drobná poznámka. Zhotovitel v nastíněné situaci bez smluvního
ujednání zastavit svou činnost, ke které je povinen na základě servisní smlouvy, nemůže
automaticky v případě prodlení objednatele s úhradou paušálních poplatků.
Vztah zákonné odpovědnosti za vady a servisní smlouvy byl řešen v úvodu
této kapitoly. Na tomto místě by bylo pro úplnost vhodné zmínit vztah servisní smlouvy
k záruce za jakost týkající se softwaru. Pouze zopakujme fakt, že zákonná záruka
za jakost jako taková v zásadě v případě obchodněprávních vztahů neexistuje
a je vhodné si ji smluvit ve smlouvě na dodávku softwaru (v případě, že si smluvní
strany smluví záruku za jakost, její mantinely jsou uvedeny v ustanovení
§ 563 obchodního zákoníku, který odkazuje na ustanovení § 429 a násl. obchodního
zákoníku).

Nicméně i tak lze konstatovat, že samostatná servisní smlouva dává

objednateli více právní jistoty bezchybného chodu softwaru (viz přesné termíny odezvy
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a přesné termíny odstranění incidentu) než sebelepší záruka za jakost týkající
se softwaru.
Úplným závěrem se zabývejme ještě vztahem servisní smlouvy a licenční
smlouvy, na jejímž základě je objednatel oprávněn software užít. Musíme upozornit
na to, že servisní smlouva je z pohledu jejího ukončení úzce provázána se smlouvou
licenční. Dojde – li totiž k ukončení licenční smlouvy a objednatel není nadále oprávněn
software užívat, je pak logické, že není ani možné nadále poskytovat servisní činnosti.
Proto by zánikem licenční smlouvy měla automaticky zaniknout i smlouva servisní.
Jedná se totiž z právního hlediska o tzv. smlouvy závislé. Nicméně tento způsob zániku
servisní smlouvy a jeho následků je nutné upravit přímo v servisní smlouvě.159
6.4. Dohoda o mlčenlivosti v IT
Tato krátká kapitola práce se bude zabývat dohodou o mlčenlivosti či smlouvou
o utajení, použijeme-li jiný název pro smlouvu upravující stejný smluvní vztah.
V anglicky hovořících zemích se používají termíny jako například Non Disclosure
Agreement (zkratka „NDA“) či Confidentiality Agreement (zkratka „CA“). Anglické
názvy této smlouvy zde uvádím z toho důvodu, že v praxi je možno se běžně setkat
s požadavkem smluvního partnera na uzavření „NDA“.
Na úvod by bylo vhodné uvést fakt, že potřeba uzavření této smlouvy vzniká
mnohdy již při provádění úvodní analýzy. Své opodstatnění má uzavření této smlouvy
pak při vývoji a implementaci softwaru či při následné servisní činnosti,
a to z toho důvodu, že ve výše uvedených etapách vývoje či správy softwaru
je objednatel povinen zpřístupnit svůj informační systém spolu se svými daty za účelem
řádného splnění závazku ze strany zhotovitele. Dohoda o mlčenlivosti tak má podobu
samostatné smlouvy či v opačném případě jsou ustanovení týkající se mlčenlivosti
inkorporovány do smlouvy o analýze, do smlouvy o dodávce softwaru či do servisní
smlouvy.
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Na první pohled by se mohlo zdát, že uzavírat samostatné smlouvy o mlčenlivosti
či ustanovení týkající se mlčenlivosti zakomponovat například do smlouvy o dodávce
softwaru, je nadbytečné, a to z toho důvodu, že ochrana informací je řešena pomocí
příslušných ustanovení obchodního zákoníku, a to konkrétně pomocí ustanovení
§ 271 obchodního zákoníku a dále pomocí ustanovení obchodního zákoníku řešící
ochranu obchodního tajemství. Obchodní tajemství ustanovení § 17 obchodního
zákoníku definuje jako předmět práv náležejících k podniku. 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.
Ochrana obchodního tajemství je definována jednou ze skutkových podstat nekalé
soutěže, a to konkrétně porušením obchodního tajemství. Tato problematika bude
rozebrána v navazujících kapitolách práce. Zmíněné ustanovení § 271 obchodního
zákoníku řeší ochranu důvěrných informací, jež si poskytnou smluvní strany
před uzavřením smlouvy. Nedostatek zákonné úpravy je spatřován zejména
v tom ohledu, že obchodní zákoník nedefinuje, co je důvěrnými informacemi míněno
a nestanoví konkrétní sankce za prozrazení těchto informací. Smluvní strana,
jejíž důvěrné informace byly druhou smluvní stranou zneužity, má tak na základě
obchodního zákoníku nárok požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody,
jež vznikla zneužitím důvěrných informací. Vyčíslení případné škody je vždycky
problematické a z tohoto důvodu by bylo vhodné trvat zejména z pohledu objednatele
na uzavření smlouvy o mlčenlivosti, která stanoví přesné sankce za porušení povinnosti
mlčenlivosti a nespoléhá se tak na často imaginární vyčíslení případně vzniklé škody
z porušení této povinnosti. Tímto se plynule dostáváme k otázce podstatných náležitostí
smlouvy o mlčenlivosti.
Za prvé by měla smlouva o mlčenlivosti jasně definovat, jakou informaci smluvní
strany pokládají za důvěrnou a jakou nikoliv. Bez této definice by se smluvní strany
ocitly v podobném vakuu jako v případě úpravy pomocí obchodního zákoníku, protože
jak již bylo zmíněno, tam není definováno, co je míněno důvěrnou informací. Smluvně
je možno ošetřit například tímto způsobem: „Důvěrnými informacemi" se rozumí
některé informace a materiály důvěrné, majetkové nebo tajné povahy, písemné či ústní,

145

hmotné či nehmotné, včetně zejména existujících nebo navrhovaných transakcí
či výrobků, technologií, obchodních tajemství, objevů, nápadů, koncepcí, "know-how,
metod, technik, vzorů, počítačového softwaru, zdrojových kódů, datových listů, forem,
metod, informací o hardwarové konfiguraci, plánů vývoje výrobků, procesu, nákupních
zdrojů, cenových politik, ziskových marží, personálních údajů, obchodních vztahů,
marketingových

a

distribučních

metod,

plánů

a

snah,

identity

skutečných

a potenciálních zákazníků, smluvních partnerů a dodavatelů a průběhu jednání s nimi,
specifikací, výkresů, map, programů, diagramů, analýz, kompilací, studií a dalších
technických, finančních nebo obchodních informací, které nebyly dány k dispozici
široké veřejnosti ("dále jen Důvěrné informace"). Mezi Důvěrné informace patří
podmínky této Dohody a existence a charakter jednání smluvních stran a jejich skutečný
nebo potenciální obchodní vztah. Veškeré informace třetích stran poskytnuté
nebo sdělené jedné smluvní straně, jsou považovány za informace této smluvní strany
a podléhají podmínkám této Dohody. Za důvěrné informace jsou dále dle této Dohody
považovány informace o organizační struktuře smluvní strany a další dokumenty
označené jako Důvěrné. Tato Dohoda se nevztahuje na informace, které jsou
nebo se stanou veřejně známými bez zavinění smluvní strany; které byly smluvní straně
již dříve legitimně známy, aniž by byla povinna zachovávat jejich důvěrnost; které
smluvní strana oprávněně obdržela od třetích osob, aniž by byla povinna zachovávat
jejich důvěrnost; nebo které smluvní strana nezávisle vytvořila bez použití Důvěrných
informací, které byly poskytnuty podle této Dohody, nebo odkazu na ně.
Dále se v této smlouvě smluvní strany zavazují k mlčenlivosti, tento závazek
by bylo vhodné pro úplnost vymezit také negativním způsobem. Jako například:
Obě smluvní strany se zavazují, že o veškerých skutečnostech spadajících do oblasti
Důvěrných informací budou zachovávat mlčenlivost, resp. nebudou je dále rozšiřovat
nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Současně se zavazují, že zabezpečí,
aby veškeré převzaté dokumenty obsahující Důvěrné informace byly řádně evidovány.
Smluvní strany omezí počet svých zaměstnanců pro styk s těmito Důvěrnými
informacemi a přijmou účinná opatření pro zamezení úniku těchto informací.
Obě smluvní strany se dále zavazují, že Důvěrné informace nepoužijí bez předchozího
písemného souhlasu v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí
pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob, a to po dobu trvání vzájemné spolupráce
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smluvních stran dle čl… této Dohody a dále po dobu, po kterou si tyto informace udrží
svou hodnotu pro poskytující smluvní stranu, vždy však nejméně deset let po skončení
vzájemné spolupráce. V případě, že jedna smluvní strana bude nezbytně potřebovat
k zajištění některé činnosti třetí stranu, může jí předat Důvěrné informace pouze
s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany, a to pouze za podmínky,
že se třetí strana smluvně zaváže k jejich ochraně minimálně v rozsahu dle této Dohody.
Jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, hlavním důvodem uzavírání těchto
typů smluv je stanovení sankce při porušení povinnosti mlčenlivosti. Tímto krokem
je možno předejít situaci, za které mezi smluvními stranami vznikne spor o výši
náhrady škody vzniklé zneužitím informací. Jasně stanovená sankce dává smluvním
stranám jistotu výše peněžní částky v případě porušení závazku mlčenlivosti smluvní
strany a neponechává tuto otázku pro vyřešení v budoucnu, jak je tomu v rámci zákonné
úpravy náhrady škody za zneužití informací (viz ustanovení § 271 obchodního
zákoníku). Smluvní pokutu v případě nedodržení závazku mlčenlivosti je možno
formulovat například tímto způsobem: Za porušení povinností týkajících se ochrany
Důvěrných informací podle této Dohody má poškozená smluvní strana právo uplatnit
u druhé smluvní strany, která tyto povinnosti porušila, smluvní pokutu. Výše smluvní
pokuty je stanovena na 500.000,- Kč (pětsettisíckorun českých) za každý jednotlivý
prokázaný případ porušení povinností. Smluvní strany prohlašují, že výši smluvní
pokuty považují za plně odpovídající významu touto pokutou zajištěných povinností.
Způsobí-li jedna smluvní strana druhé smluvní straně škodu porušením svých povinností
vyplývajících z této Dohody, odpovídá za ni dle obecných právních předpisů.
Uhrazením smluvní pokuty není nijak dotčen ani omezen nárok smluvní strany domáhat
se náhrady vzniklé škody.
Další podstatná náležitost smlouvy o mlčenlivosti je stanovení doby trvání
mlčenlivosti.

Za

fakultativní,

nicméně

rozhodně

vhodné

náležitost

dohody

o mlčenlivosti lze považovat zákaz konkurence v podobě omezení IT firmy uskutečnit
podobné řešení ve prospěch konkurence po určitou dobu.160
160
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Dále je vhodné touto smlouvou upravit způsob sdělení a zaznamenání důvěrných
informací (je možno upravit v úvodních ustanoveních smlouvy spolu s jejím účelem
tímto způsobem: Účelem této Dohody je ochrana Důvěrných informací, se kterými
se smluvní strany seznámí v rámci jednání o spolupráci a jejich následné vzájemné
spolupráci, a to v jakékoli podobě, ať písemně, ústně, pozorováním či jiným způsobem.).
Současně je na místě smluvně opatření nutná k zabezpečení důvěrných informací
(například tímto způsobem: Smluvní strany se zavazují, že veškerým Důvěrným
informacím poskytující smluvní strany poskytnou maximální možnou ochranu práv
poskytující smluvní strany s tím, že ji vyrozumí o tom, že došlo k porušení jejích práv
třetími osobami, a to ihned poté, kdy takováto skutečnost nastane. Důvěrným
informacím poskytující smluvní strany smluvní strana zabezpečí nejméně stejnou úroveň
ochrany, která je zajištěna pro informace této smluvní strany, jež mají pro tuto smluvní
stranu stejnou váhu a důležitost jako Důvěrné informace.) a v neposlední řadě
podmínky zproštění mlčenlivosti (například oprávnění zpřístupnit požadované důvěrné
informace státním subjektům v případě jejich požadavku vyplývajícího z právního
předpisu či situace, kdy dojde ke sdělení důvěrných informací advokátovi smluvní
strany v případě, že je toto sdělení nezbytné pro řádné vedení obrany této smluvní
strany zmíněným advokátem). Posledně zmíněné lze smluvně upravit například takto:
Povinnost plnit ustanovení této Dohody (tj. povinnost mlčenlivosti) se nevztahuje
na Důvěrné informace, které: byly písemným souhlasem druhé smluvní strany zproštěny
těchto omezení; jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením
či zanedbáním povinnosti jedné ze smluvních stran; příjemce je zná zcela prokazatelně
dříve, než je sdělí poskytující smluvní strana; jsou vyžádány soudem, státním
zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona a jsou
použity pouze k tomuto účelu; byly poskytnuty advokátovi za účelem hájení práv
smluvní strany.
Smluvní strany v praxi uzavření tohoto druhu smlouvy podceňují či se jí obávají
uzavřít, a to z důvodů, které jsou odlišné jak na straně zhotovitele, tak na straně
objednatele. Hlavní obavou IT firmy coby zhotovitele je fakt, že smlouva bude
koncipována moc široce, to znamená, že cokoliv bude bráno jako důvěrná informace,
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a tudíž téměř jakékoliv jednání bude bráno jako zneužití informací. Je zde obava
IT firmy z široce formulované odpovědnosti za škodu a hrozby vysoké smluvní pokuty,
když IT firma nemá vůči svým zaměstnancům zcela účinné nástroje kontroly a sankční
mechanismy.161 Na druhé straně zákazník v postavení objednatele se obává, jak bude
v reálu smlouva v případě porušení povinnosti ze strany zhotovitele vymahatelná.
S ohledem na výše zmíněné lze dojít k závěru, že pokud má být smlouva o mlčenlivosti
v praxi ku prospěchu obou smluvních stran, měly by smluvní strany uzavřít vyváženou
smlouvu, která bude upravovat přiměřený okruh chráněných důvěrných informací
(jasně a konkrétně definovaný pro určitý smluvní vztah) a přiměřené sankce pro případ
zneužití mlčenlivosti ze strany zejména zhotovitele.
Dovolím si jen malou poznámku v závěru této kapitoly, jež je důležitá zejména
z pohledu

zhotovitele.

Pomocí

smlouvy

o

mlčenlivosti,

která

je

uzavřena

mezi zhotovitelem, jenž má postavení zaměstnavatele, a objednatelem, nelze v žádném
případě zavazovat k mlčenlivosti zaměstnance tohoto zhotovitele, protože smlouva
je uzavřena mezi výše zmíněnými subjekty a nikoliv například mezi objednatelem
a zaměstnanci zhotovitele. Smlouva je tak obchodněprávním vztahem a pracovní právo
v ní nemá své uplatnění. Výše uvedené zde uvádím proto, že pokud dojde ke zneužití
informací objednatele (v praxi zneužijí informace zaměstnanci zhotovitele), nemůže
se zhotovitel vůči objednateli vyvinit tím, že on za toto zneužití není zodpovědný
a zodpovědným za toto zneužití ve vztahu k objednateli činit své zaměstnance.
Vzniklou smluvní pokutu za porušení povinnosti mlčenlivosti nelze přenést
na zaměstnance v rámci pracovněprávního vztahu. Vzniklá smluvní pokuta jde na vrub
zhotovitele a on po jejím uhrazení objednateli coby zaměstnavatel může
vůči

svým

zaměstnancům

postupovat

v mantinelech

jejich

pracovněprávní

odpovědnosti za škodu zaměstnanci (viz § 250 až § 264 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákoník práce“/) a požadovat
po nich limitovanou náhradu škody v rámci zmíněných zákonných ustanoveních.
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JANSA, L., OTEVŘEL, P., Softwarové právo. Praktický průvodce právní problematikou v IT. 1. vydání. Brno :
Computer Press, a.s., 2011, 151 s. ISBN 987-80-251-3458-0.
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6.5. Licenční smlouva
Licenční smlouva je příslušným právním předpisem koncipována jako samostatný
smluvní typ. Tímto právním předpisem je autorský zákon, jenž upravuje jednotnou
licenční smlouvu pro práva k nehmotným statkům. Licenční smlouva je typickým
závazkovým

právním

vztahem

v oblasti

práv

duševního

vlastnictví.

Jedná

se tak o zvláštní smlouvu občanskoprávní, to znamená, že chybí-li úprava týkající
se podružných otázek spojených s licenční smlouvou a smluvním vztahem na základě
licenční smlouvy vzniklým, nastupuje právní úprava občanského zákoníku, popřípadě
právní úprava obecných ustanovení obchodního zákoníku o obchodních závazkových
vztazích, jedná - li se o licenční vztah mezi podnikateli. Nyní konkrétně. Normativní
rámec licenčního vztahu poskytuje ustanovení § 46 a následující autorského zákona,
a to včetně příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku, jak bylo
zmíněno výše. V této souvislosti by bylo vhodné zmínit, že pojem licenční smlouva
zavedl až současný autorský zákon (tj. zákon č. 121/2000 Sb.), do té doby byl tento
pojem používán pouze obchodním zákoníkem. Současně byly zavedeny dva podtypy
licenční smlouvy, a to licenční smlouva nakladatelská, jež je upravena ustanovením
§ 56 autorského zákona a podlicenční smlouva, jejíž právní úpravu nalezneme
v ustanovení § 57 autorského zákona. Účelem stanovení smluvních typů v autorském
zákoně je usnadnit licenční obchody při zachování osobnostního základu autorského
práva.162 Byl zde v souvislosti s licenční smlouvou zmíněn obchodní zákoník.
Ustanovení § 508 obchodního zákoníku se zabývá problematikou typové licenční
smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví. Zmíněná úprava se tedy vztahuje
pouze na předměty průmyslového vlastnictví, nikoliv tedy na autorská díla. Z toho
vyplývá, že pro licencování autorského díla nelze použít úpravu licenční smlouvy
stanovenou obchodním zákoníkem.
Z důvodu systematiky a s ohledem na účinnost nového občanského zákoníku,
jež nastane k datu 1. 1. 2014, uveďme, že právní úprava licenční smlouvy je uvedena
v části čtvrté nového občanského zákoníku, v jeho hlavě II, dílu druhém, oddílu 5,
162
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jež nese název Licence. Oddíl 5 je rozdělen do více pododdílů, nicméně pro účely
této práce je důležitý pododdíl 1, jež obsahuje obecná ustanovení (viz ustanovení
§ 2358 až § 2370) a poddíl 2 s názvem Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům
chráněných autorským právem, jež obsahuje ustanovení § 2371 až 2388. Datem
1. 1. 2014 tedy přestane platit úprava licenční smlouvy obsažená v autorském zákoně,
vystřídá jí právě zmíněná úprava nového občanského zákoníku.
Úvodem zmiňme ustanovení § 46 odst. 1 autorského zákona, který stanoví,
co se rozumí pojmem licenční smlouva. Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli
oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) k jednotlivým způsobům nebo ke všem
způsobům užití, v rozsahu omezeném či neomezeném a nabyvatel se zavazuje
poskytnout autorovi odměnu (za toto užití díla). Předmětem licenční smlouvy
je tedy poskytnutí licence, tj. stav, kdy autor uděluje oprávnění k užití svého díla
subjektu odlišnému a tento subjekt, který se nazývá nabyvatel licence, získává
oprávnění k výkonu práva dílo užít (viz zmíněné ustanovení § 46 odst. 1 autorského
zákona a ustanovení § 12 odst. 1 autorského zákona) a s ním současně i závazek k užití
díla na svůj účet. Z ustanovení § 46 odst. 3 autorského zákona je patrné, že licenční
smlouva je smlouvou zavazující (není-li smluvními stranami dohodnuto jinak).
K poskytnutí licence je zapotřebí zřizovacího nebo-li konstitutivního projevu vůle
autora, kterým uděluje jiné osobě užívací oprávnění k předmětu licence. Konstituce
tohoto oprávnění povahově obstojí vedle existence samostatného subjektivního
výlučného autorského práva, které se autorovi zachovává.163

Licenční smlouva

je tak právním důvodem, na jehož základě vznikne oprávnění druhé smluvní straně dílo
užít. Tato smlouva je jako jakákoliv jiná smlouva dvoustranným právním úkonem,
souhlas s užitím díla nelze jinak udělit než licenční smlouvou, tento souhlas například
nelze udělit jednostranně. Licence je chápána jako liberační důvod pro zproštění
se odpovědnosti za porušení majetkového práva autora dílo užít, je současně základním
způsobem, jak užívat dílo bez porušení práv autora ze strany jiného subjektu.
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Dále je ještě nutné zmínit fakt, že licenční smlouvou se uděluje souhlas k užití
díla, tj. díla, jež splňuje pojmové znaky autorského díla dle příslušných ustanovení
autorského zákona. Licenční smlouva o využití nedíla (v autorskoprávním smyslu)
by byla absolutně neplatná podle § 39 občanského zákoníku.164
Jak již bylo uvedeno, předmětem licence je udělení souhlasu k užití díla odlišnou
osobou, než je autor. Z toho vyplývá skutečnost, že licencovat nelze osobnostní
autorská práva ani ostatní majetková autorská práva. Dodejme v této souvislosti pouze
to, že oprávněný zásah do osobnostních práv autora lze učinit pouze se souhlasem
autora, nicméně tento souhlas nemá povahu licence, nýbrž liberačního důvodu.
Užití díla na základě poskytnuté licence se musí dít pouze v rozsahu a způsoby
smluvními stranami smluvenými.
Na okraj této tématiky ještě dodejme, že autorskoprávní licence je disponibilním
majetkem a předmětem občanskoprávních vztahů. Licence může být postoupena
či zastavena, a současně je ocenitelná pomocí zákona o oceňování majetku (viz
ustanovení § 17 odst. 5 zákona o oceňování majetku).
Z důvodu systematiky na okraj zmiňme, jak licenční smlouvu definuje nový
občanský zákoník v příslušném ustanovení, jímž je ustanovení § 2358 odstavec 1.
Dle zmíněného ustanovení licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli
oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném
nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout
poskytovateli odměnu.
6.5.1. Konstitutivní převod autorského práva
Jak bylo pouze na okraj zmíněno v kapitole předcházející, k poskytnutí licence
je zapotřebí zřizovacího neboli konstitutivního projevu vůle autora, kterým uděluje jiné
osobě užívací oprávnění k předmětu licence. Autorský zákon nezná převod formou
zcizení autorského práva (ani díla), jež se uplatňuje v autorskoprávních dualistických
164
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systémech nebo v anglo-americké juristické konstrukci ownership of copyright.165
Nicméně určitá forma převodu majetkových autorských práv se tu naskýtá. Kdyby tomu
tak nebylo, došlo by k znemožnění hospodářského zhodnocení majetkových autorských
práv a jejich legálnímu popření majetkového charakteru. Zopakujme, že platné právní
autorskoprávní předpisy nedovolují translativní převod majetkového autorského práva
užít díla (tj. pravé zcizení tohoto práva). Disponovat s majetkovým autorským právem
dílo užít lze tedy jen na základě konstitutivného převodu oprávnění práva užít. Jedná se
o tzv. konstitutivní (nepravý) převod, který spočívá v tom, že autor svou konstitutivní
dispozicí zřizuje pro jinou osobu nové majetkové subjektivní právo.166 Konstitutivní
převod není zcizením práv autora, ale zřízením užívacího oprávnění pro subjekt odlišný
od autora. V této souvislosti je vhodné dodat, že absolutní majetkové právo zůstává
autorovi jako převodci zachováno, nicméně mu vzniká povinnost zdržet se jednání,
které by znemožnilo řádný výkon užívacího oprávnění nabytého jinou osobou.
A právě výše zmíněným se dostáváme opět k problematice licenční smlouvy,
neboť licenční smlouva je koncipována jako závazkový vztah konstitutivní povahy.
Licenční smlouva tak představuje jedinou autorským zákonem dovolenou formu
převodu autorského práva, a to formu dispozice s autorskoprávním vlastnictvím.
V závěru této podkapitoly by bylo vhodné ještě objasnit termín konsolidační
princip. Je tím míněn stav, kdy se autorské majetkové právo, jež bylo konstitutivně
„převedeno“, opět vrací či konsoliduje do původní podoby (tj. toto právo opět vykonává
pouze autor), pokud užívací oprávnění (licenční smlouva) třetí osoby zaniklo.
6.5.2. Rozdělení licencí
Dělit licenční smlouvy neboli licence můžeme z různých hledisek. Dalo by se říci,
že základní rozdělení licencí je na licenci výhradní či nevýhradní, právní rámec
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zmíněného je poskytnut ustanovením § 47 autorského zákona. Dodejme, že právní
teorie rozeznává ještě licenci na pomezí dvou zmíněných, a to licenci polovýhradní.
Je pouze na smluvních stranách, zda si dohodnou výhradnost či nevýhradnost licence
s tím, že pokud smluvní úprava mlčí o jednom či druhém typu licence, je licenční
smlouva ze zákona automaticky licenční smlouvou nevýhradní. Ujednání o výhradnosti
či nevýhradnosti licence tak bývá pravidelnou součástí obsahu licenční smlouvy.
Dostáváme se blíže k vymezení nastíněných pojmů. Výhradní licence znamená,
že autor nesmí poskytnout licenci třetí osobě. Výhradnost licence je vlastnost licence
spočívající
v omezení autorského práva autora co do možnosti užití díla sebou samým či jinými
osobami.167 Výhradní licenci ještě můžeme dělit na výhradní licenci výlučnou
a výhradní licenci omezenou. Výhradní licence výlučná znamená, že autor jako
poskytovatel licence nesmí dílo sám užít, ani udělit třetí osobě. Nabytí práva z výhradní
výlučné licence nekonstituuje pro nabyvatele licence vznik nového absolutního práva
erga omnes, jedná se stále o právo relativní. Nicméně účinky výhradní výlučné licence
mnohdy fakticky odpovídají absolutnímu právnímu stavu autorství. 168 Výhradní licence
omezená naopak znamená, že autor smí dílo sám užít, ale nesmí udělit oprávnění k užití
třetí osobě. V této souvislosti ještě dodejme, že v případě, že pokud smlouva stanoví,
že licence je výhradní, pak je výlučná. Autorský zákon stanoví pro výhradní licenční
smlouvu písemnou formu. Výhradní licence udělená ústní formou by ve skutečnosti
byla pouhou nevýhradní licencí.169 Výhradnost či jinými slovy exklusivita licence je tak
praktická zejména u softwarů na zakázku.
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V případě nevýhradní licence je autor nadále oprávněn k výkonu práva dílo užít
a současně je oprávněn poskytnout licenci třetím osobám. Není omezena autonomie
vůle poskytovatele licence poskytnout shodnou licenci třetí osobě či dílo sám v rozsahu
licence užít.170 Autorský zákon vždy stanoví nevýhradnost licence, pokud není
smluvními stranami dohodnuto jinak. Autorský zákon pro nevýhradní licenční smlouvu
nepředepisuje písemnou formu. Dodejme ještě poznámku, že zákonné licence jsou
koncipovány vždy jako nevýhradní, nicméně tato problematika bude rozebrána níže
v navazujících kapitolách. Podívejme se na otázku nevýhradní licence v souvislosti
s počítačovými programy. Udělení nevýhradní licence jejího poskytovatele neomezuje
v dalších dispozicích se softwarem. Typická je nevýhradní licence při šíření
tzv. krabicového softwaru.171
Dostáváme se ke střetu licencí poskytnutých autorem v časové posloupnosti.
Pokud by autor poskytl v pořadí druhou licenci (výhradní či nevýhradní) v případě,
že by ke stejnému dílu již dříve poskytl licenci výhradní, tato druhá licence by byla
v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 autorského zákona neplatná. Tuto v pořadí druhou
licenci by bylo možné konvalidovat pouze souhlasem nabyvatele dřívější licence
(toto výslovně upraveno opět v ustanovení § 47 odst. 5 autorského zákona). Naopak
v případě střetu předchozí nevýhradní licence a pozdější výhradní licence je situace
taková, že první nevýhradní licence obstojí vedle výhradní licence, a to z důvodu zásady
ochrany nabytých práv.
Jak již bylo zmíněno, teorie rozeznává ještě tzv. licenci polovýhradní, jež stojí
na pomezí dvou výše zmíněných typů licence. Polovýhradní licence znamená, že autor
jako poskytovatel licence je sám povinen se zdržet výkonu práva dílo užít v rozsahu
udělené licence nebo není oprávněn poskytnout licenci určitému okruhu třetích osob
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(například přímé konkurenci nabyvatele licence). Autorský zákon s tímto typem
licenční smlouvy výslovně nepočítá, nicméně její uzavírání není vyloučeno172.
Výhradnost a nevýhradnost licence je v novém občanském zákoníku upravena
pomocí ustanovení § 2360 až § 2362.
Dostáváme se k dalším hlediskům dělení licencí. Z jiného pohledu můžeme dělit
licenční smlouvy na licenční smlouvy omezené a licenční smlouvy neomezené,
a to z pohledu rozsahu užití díla. Omezit licenci, tj. oprávnění k užití díla, lze různými
způsoby, jako například co do množství, místa, času, personálně či účelem.
O této problematice bude pojednáno níže v kapitole zabývající se podstatnými
náležitostmi licenční smlouvy. Licence můžeme také dělit na licence zavazující
a opravňující, a to s poukazem na to, zda je stanovena povinnost využít licenci
či nikoliv. Tato problematika bude rozebrána níže v navazujících kapitolách
a je zde zmíněna pouze z důvodu systematického třídění rozdělení licencí.
6.5.3. Forma licenční smlouvy
Šíření počítačových programů je ovládáno obecnou soukromoprávní zásadou
neformálnosti, co se týče formy smlouvy, na jejímž základě je konkrétní počítačový
program distribuován. Je zde změna oproti právní úpravě pomocí dnes již neplatného
předchozího autorského zákona, kdy byla vyžadována vždy písemná forma pro smlouvu
o šíření díla. Tento stav omezoval autora proti své vůli a absence písemné formy
zmíněné smlouvy nesla s sebou nebezpečí absolutní neplatnosti projevů vůle smluvních
stran. Proto s ohledem na již zmíněné platí, že povinnost písemné formy je autorským
zákonem vyžadována pouze u výhradní licenční smlouvy, a to s ohledem na ustanovení
§ 46 odstavec 4 autorského zákona. Tato podmínka je zákonem požadována s poukazem
na právní jistotu smluvních stran. Na druhou stranu tato písemná smlouva nemusí být
ve formě veřejné listiny, stejně tak podpisy smluvních stran nemusí být úředně ověřeny.
Autorský zákon, ani obecné právní předpisy, zmíněné pro platnost výhradní licenční
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smlouvy nevyžaduje. Povinnost písemné formy výhradní licenční smlouvy je v novém
občanském zákoníku stanovena v ustanovení § 2358.
Co se týče licenční smlouvy nevýhradní, ta může být uzavřena písemně, ústně
či dokonce konkludentně. Stejně tak není vyžadováno, aby tato smlouva jako
dvoustranný právní úkon obsahovala podpisy smluvních stran na jedné listině. Posledně
zmíněné platí i pro výhradní licenční smlouvu.
6.5.4. Subjekty licenční smlouvy
Jak již bylo zmíněno v předcházejících kapitolách této práce, oprávnění užít dílo
lze poskytnout pouze na základě smlouvy, nikoliv jednostranného prohlášení
poskytovatele licence, byť tuto možnost přes znění ustanovení § 12 odst. 1 autorského
zákona někteří autoři připouštějí. Smlouvu jako dvoustranný právní úkon uzavírají
dvě smluvní strany, i když není vyloučeno, že jednu smluvní stranu bude tvořit vícero
účastníků.
Jednou smluvní stranou je poskytovatel licence nebo-li licenciant. Je jím autor
či skupina spoluautorů jakožto originární subjekt autorského práva. V případě, že autor
či některý ze spoluautorů by neměl způsobilost k právním úkonům, musí uzavřít
licenční smlouvu k jeho dílu jeho zákonný zástupce. Pouze zopakujme fakt,
že k vytvoření díla nemusí autor disponovat způsobilostí k právním úkonům, nicméně
pro právní nakládání s tímto dílem je způsobilost k právním úkonům nezbytným
předpokladem. Poskytovatel licence může být i osoba odlišná od autora, tato osoba
ale není originárním subjektem autorského práva, nýbrž již subjektem derivativním,
tj. odvozeným. Může jí být osoba jak fyzická, tak právnická osoba. Jedná se o osobu,
která buď vykonává majetková práva autora na základě autorského zákona.
Touto osobou tak může být například dědic či zaměstnavatel. Dále pak kolektivní
správce práv při výkonu kolektivní správy jako zástupce autora. Problematika
zaměstnaneckých děl bude podrobně rozebrána v kapitolách navazujících.
Druhou smluvní stranou je nabyvatel licence nebo - li licenciát. Může jím být
jakákoliv fyzická či právnická osoba, a to bez ohledu na jeho bydliště (či sídlo v případě
právnické

osoby)

nebo

státní

občanství.

i Česká republika či jakýkoliv jiný státní útvar.

157

Nabyvatelem

licence

může

být

6.5.5. Uzavření licenční smlouvy
Abychom se mohli systematicky věnovat tomuto tématu, musíme pro účely
této kapitoly rozebrat dvě časová období, a to období do data 22. 5. 2006 a období,
které následuje po něm. Zmíněného data vstoupila v účinnost velká novela autorského
zákona č. 216/2006 Sb., jež reflektovala určité otázky z praxe, které do té doby nebyly
specificky řešeny a tím způsobovaly v praxi nemalé problémy. Zmíněná novela výrazně
ovlivnila problematiku kontraktační procedury týkající se licenční smlouvy, protože
před přijetím této novely se tato procedura řídila výhradně ustanovením § 43 a násl.
občanského zákoníku, který nereflektoval specifika uzavírání licenčních smluv
na dálku, jež se týkaly v největší míře šíření počítačových programů.
Zmíněnou novelou byla zavedena do právního řádu České republiky speciální
úprava kontraktace, jejímž hlavním cílem byla skutečnost, aby se platně uzavíraly
licenční smlouvy na dálku v prostředí internetu či licenční smlouvy týkající se masově
distribuovaného softwaru, kde nedocházelo k individuálnímu jednání (jedná se zejména
o freeware, shareware). Nově tak bylo zařazeno ustanovení § 46 odst. 5 a 6 autorského
zákona, jež obsahuje speciální úpravu uzavírání licenční smlouvy. Právní úprava
pomocí zmíněných ustanovení tak koresponduje s úpravou dle obchodního zákoníku,
tato novela autorského zákona neudělala nic jiného než to, že reflektovala potřebu
praxe. Na druhou stranu je nutno zdůraznit, že smlouva jako jediný platný způsob
poskytnutí licence zůstává. Nicméně k této problematice si dovolím citovat z odborné
literatury, jež na příslušném místě uvádí toto stanovisko. Podle tohoto názoru nelze
vyloučit ani poskytnutí licence komukoliv veřejným prohlášením poskytovatele,
je – li tak jeho svobodnou vůlí (srov. čl. 2 odst. 4 Ústavy, čl. 2 odst. 3 Listiny
základních práv a svobod, ustanovení § 2 odst. 3 občanského zákoníku). Autorský
zákon ani jiný zákon takové jednání nezakazuje. Nejde však o pravidelný způsob
kontraktace.173 Navíc je otázkou s ohledem na znění ustanovení § 12 odst. 1 autorského
zákona, jak by takovéto poskytnutí licence posuzoval soud.
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Ustanovením § 46 odst. 5 autorského zákona je tedy nově upraven veřejný návrh
na uzavření smlouvy. Dle zmíněného ustanovení jde o návrh k uzavření smlouvy
i tehdy, směřuje – li projev vůle k neurčitému okruhu osob. Jak již bylo uvedeno výše,
je zde patrná inspirace veřejným návrhem na uzavření smlouvy, jehož úpravu obsahuje
obchodní zákoník.
Na rozdíl od ustanovení § 46 odst. 5 autorského zákona, jež upravuje specifika
oferty licenční smlouvy, ustanovení § 46 odst. 6 autorského zákona se zabývá
specifikem akceptace licenční smlouvy. Zmíněným ustanovením je dána možnost
osobě, jíž je návrh na uzavření licenční smlouvy určen, vyjádřit souhlas s tímto návrhem
provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele. V tomto případě přijetí
návrhu na uzavření licenční smlouvy je účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn.
Zde je zase zjevná inspirace ustanovením § 275 odst. 4 obchodního zákoníku.
Zavedením tohoto ustanovení do právního řádu České republiky došlo k legalizaci
faktických úkonů týkajících se licenční smlouvy. U softwaru se lze setkat
se specifickými způsoby uzavření licenční smlouvy jakožto smlouvy distanční
(§ 46 odst. 6 autorského zákona, § 53 občanského zákoníku).174 Zastavme se podrobněji
u metody clikwrap, shrinkwrap či u metody browsewrap. Metodou clikcwrap je míněna
digitální akceptace návrhu licenční smlouvy v dialogovém okně, tento způsob akceptace
je hojně využíván u distribuce freewarů nebo sharewarů. Metoda shrinkwrap
je postavena na té skutečnosti, že porušením obalu, v němž je nosič softwaru
distribuován, dojde k akceptaci licenční smlouvy, protože text licenčních podmínek
je obsažen v krabici nosiče softwaru. Nicméně zde se nachází svízel, a to v tom,
že nabyvatel licence se s obsahem licenční smlouvy seznamuje často až po uzavření
smlouvy. Z tohoto důvodu je zmíněný způsob uzavření licenční smlouvy faktickým
úkonem, tj. roztrhnutím krabice v případě, kdy kupující nezná předem text smlouvy,
právní teorií hodnocen jako nepřijatelný; pokud je návrh licenční smlouvy umístěn
na krabici, či vložen pod obal, pak k uzavření smlouvy může dojít. Poslední zmíněná
metoda uzavření licenční smlouvy, metoda browsewrap, spočívá v tom, že k uzavření
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licenční smlouvy dojde návštěvou internetových stránek poskytovatele licence, na nichž
se nachází znění licenčních podmínek. Nabyvatel licence následně stáhne software
z těchto webových stránek. Jedná se tak o obdobnou digitální akceptaci v dialogovém
okně zmíněnou výše, jež obsahuje pouze odkaz na webovou stránku s obsahem návrhu
licenční smlouvy.
Zastavme se ještě nad jedním problémem, a tím je souběžné využití ustanovení
§ 46 odst. 5 a ustanovení § 46 odst. 6 autorského zákona. Zde se nachází úskalí v tom
smyslu, že poskytovatel licence se nemusí vůbec dozvědět, že uzavřel licenční smlouvu
a s kým. V některých případech se může jednat o nežádoucí stav s ohledem
na požadavek právní jistoty.
I když zde byla podrobně rozebrána dvě nová ustanovení autorského zákona
reflektující specifika uzavírání licenčních smluv týkajících se zejména softwarů,
neznamená to, že by se na ostatní, dalo by se říci klasické způsoby uzavírání licenčních
smluv, již nevztahovala právní úprava občanského zákoníku týkající se problematiky
kontraktace. Tato právní úprava je stále platná a nachází své uplatnění zejména tam,
kde dochází k uzavírání licenčních smluv, kde se fyzicky sejdou smluvní strany
k podpisu licenční smlouvy (i v případě, že se nesejdou a smlouva je opatřena podpisy
smluvních stran v časové posloupnosti).
V úvodu této kapitoly bylo zmíněno, že právní úprava kontraktace před datem
22.5.2006 se řídila obecnou právní úpravou uvedenou v občanském zákoníku,
konkrétně upravenou v ustanovení § 43 tohoto zákona. První problém byl spatřován
v tom, návrh licenční smlouvy zveřejněný prostřednictvím internetu, jenž byl nabízen
individuálně neurčitému okruhu osob, nesplňoval podmínku uvedenou v ustanovení
§ 43a občanského zákoníku o individuálnosti nabídky. Pokud návrh na uzavření
smlouvy měl nedostatek výše zmíněný, nebylo možno jej považovat za ofertu,
a z tohoto důvodu nebylo možno platně uzavřít licenční smlouvu. V té době zmíněný
návrh licenční smlouvy uveřejněný prostřednictvím internetu bylo možno právně
považovat maximálně za výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy (tzv. invitatio
ad offerendum). Další problém se skrýval v tom, že projev vůle, tj. souhlas s návrhem
licenční smlouvy, musel dojít navrhovateli. V případě, že vyjádření souhlasu proběhlo
zakliknutím v digitálním okně, tento projev vůle nedorazil k navrhovateli. Z těchto
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uvedených důvodů nedošlo k uzavření smlouvy, a to jak již bylo zmíněno z důvodu
nedostatku na straně oferty (návrh na uzavření licenční smlouvy byl určen neurčitému
okruhu osob), tak akceptace (pomocí akceptace v digitálním okně se navrhovatel
nedozví o přijetí návrhu). Praxe se uvedeným stavem vyrovnávala následovně.
Registrace softwaru u výrobce byla považována za akceptaci návrhu licenční smlouvy,
přičemž licenční smlouva samotná umístěná v krabici s nosičem softwaru byla
považována pouze za návrh této smlouvy. Ale i tato praxe v sobě nesla problém a to ten,
že zmíněná licenční smlouva v krabici se za ofertu považovat nedala, a to z toho
důvodu, že nebyla určena jedné nebo více konkrétním lidem, ale neurčitému okruhu
osob. Nicméně tehdejší praxe nastalý stav odůvodňovala tím způsobem, že licenční
smlouva v krabici je veřejným návrhem smlouvy v souladu s ustanovením
§ 275 obchodního zákoníku. Aby tato licenční smlouva dostála uvedenému ustanovení,
musela obsahovat výslovně zmínku, že bude uzavřena se všemi osobami, které veřejný
návrh přijaly v určité době. Za další, tato konstrukce narážela ještě na další problém,
kterým je skutečnost, že ji šlo použít pouze na právní vztahy obchodněprávní, jež se řídí
úpravou obchodním zákoníkem a nikoliv na vztahy občanskoprávní.
Z posledního odstavce je jasně patrné, že obecná právní úprava kontraktace
obsažená v příslušných ustanoveních občanského zákoníku nedostačovala potřebám
praxe zejména v oblasti licenčních smluv týkajících se volně šiřitelných počítačových
programů uzavíraných v prostředí internetu. Stav nejistoty v otázkách, zda zmíněné
licenční smlouvy vznikly či nikoliv, odstranila až výše zmíněná novela autorského
zákona, jež zavedla do právního řádu České republiky určitá specifika uzavírání
licenčních smluv, a tímto krokem odstranila výše uvedené právní problémy,
jež se snažila právní praxe minimalizovat pomocí více či méně zdařilých právních
výkladů uvedených výše. Tento krok je nutné vnímat jako pozitivum.
Pro úplnost dodejme, že dle nového občanského zákoníku je kontraktace týkající
se licenčních smluv k předmětům chráněným autorským zákonem upravena
v ustanovení § 2373. Obsahově se zmíněné ustanovení velmi podobá stávající úpravě
obsažené v ustanovení § 46 odst. 5 a 6 autorského zákona. Současně je zde uvedeno
právě s ohledem na veřejné licence, že část obsahu smlouvy může být určena odkazem
na licenční podmínky.
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6.5.6. Podstatné náležitosti licenční smlouvy
Podstatné náležitosti licenční smlouvy právní teorie odvozuje od ustanovení
§ 46 autorského zákona, jež je považováno za úvodní ustanovení právní úpravy týkající
se licenční smlouvy. Teorie z tohoto ustanovení autorského zákona odvodila,
že podstatnými náležitostmi licenční smlouvy (či tzv. essentialia negotii) jsou: určení
díla, zřizovací (tj. konstitutivní) projev vůle poskytovatele licence poskytnout oprávnění
užít dílo, způsob užití díla spolu s rozsahem užití díla a odměna za užití díla. Ve výše
uvedeném vyjmenování podstatných náležitostí licenční smlouvy účel licenční smlouvy
chybí. Ujednání o účelu není podstatnou náležitostí autorskoprávní typové licenční
smlouvy, účel nemusí být v licenční smlouvě stanoven, přesto všechny licenční vztahy
mají svůj účel a jsou obdobně jako ostatní soukromoprávní závazkové vztahy svou
povahou vždy kauzální. Licenční poměr by bez svého hospodářského (či jiného)
důvodu ztrácel smysl existence.175 Nicméně uvedení účelu licenční smlouvy má svou
relevanci pro její výklad, a to zejména pokud jde o rozsah poskytnuté licence a způsoby
užití díla v případě, kdy tyto náležitosti nejsou výslovně v licenční smlouvě uvedeny
(viz ustanovení § 50 odst. 1 autorského zákona). O účelu se rovněž zmiňuje ustanovení
§ 61 odst. 1 autorského zákona, dle kterého v případě díla vytvořeného na objednávku
(tzn. na základě smlouvy o dílo) platí, že autor poskytl licenci k účelu vyplývajícímu
z této smlouvy. Jednotlivé podstatné náležitosti licenční smlouvy budou podrobně
rozebrány níže.
Než se dostaneme k problematice podstatných náležitostí licenční smlouvy
konkrétně, je vhodné na tomto místě zmínit skutečnost, že aktuální právní úpravou
došlo k posílení smluvní volnosti smluvních stran. Ruku v ruce s tímto faktem právní
úprava současně stanovila, že v případě neexistence smluvní úpravy automaticky
nastupuje výhodnější právní postavení pro autora. Právní úprava obsažená v autorském
zákoně postupem času již překonala určitý formalismus. Uvedeme-li příklad zmíněného
formalismu, v případě absence náležitosti smlouvy nastala automaticky ze zákona
neplatnost této smlouvy. Jak již bylo uvedeno, v současné době kdy je uznávána zásada
175
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smluvní volnosti, je tento stav již překonán a v případě absence náležitosti licenční
smlouvy nastupují právní domněnky. Tak například v případě absence smluvního
ujednání o jednotlivých způsobech užití díla či o rozsahu licence, nastupuje zásada
účelového výkladu rozsahu poskytnutého oprávnění k užití díla spolu s dalšími
zákonnými domněnkami (viz ustanovení § 50 odst. 2 a 3 autorského zákona). Pohledem
do právní historie zjistíme, že podle dnes již neplatného autorského zákona
č. 35/1965 Sb., a to konkrétně dle ustanovení § 22 odst. 3, musela mít smlouva o šíření
díla tyto taxativně uvedené náležitosti: způsob a rozsah šíření, čas a autorská odměnu.
Nedostatek jedné z náležitostí automaticky způsoboval absolutní neplatnost této
smlouvy.
Nyní se posuneme k objasnění jednotlivých podstatných náležitostí licenční
smlouvy. Jako první náležitost bylo zmíněno určení díla, v našem případě definice
počítačového programu, který bude na základě této licenční smlouvy užíván. Stejně
jako v případě smlouvy o dodávce softwaru je z praktického pohledu z důvodu předejití
nejasností v budoucnu nutné konkrétně tento počítačový program v příslušných
ustanoveních licenční smlouvy definovat. Nestačí uvést jen komerční název tohoto
počítačového programu a číslo jeho verze, ale naopak je vhodné uvést strukturu tohoto
počítačového programu, u modulových počítačových programů uvést jednotlivé
moduly. V této souvislosti dodejme ještě poznámku, že lze platně poskytnout licenci
i na dosud nevytvořená díla, tedy v našem případě počítačový program. Shrneme–li,
dospějeme k tomuto závěru. Licenční smlouvu je možno uzavřít i pro díla dosud
nevytvořená, i zde je třeba brát v potaz obecný soukromoprávní požadavek určitosti
právních úkonů.176 Závěrem k tomuto bodu jen pro jistotu je vhodné zmínit fakt,
že se musí jednat o dílo, tedy v našem případě konkrétně o počítačový program,
se kterým je autor oprávněn nakládat. V opačném případě je licenční smlouva neplatná
pro rozpor se zákonem. To může nastat kupříkladu u díla spoluautorského, pokud
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k uzavření licenční smlouvy nedošlo na základě jednomyslného souhlasu všech
spoluautorů.177
Jako další podstatná náležitost licenční smlouvy byly zmíněny v úvodu
této podkapitoly způsob užití díla a rozsah užití tohoto díla. Jak již bylo uvedeno
v předchozích kapitolách pojednávajících o různých děleních licence, z pohledu rozsahu
užití díla se licence dělí na licenci neomezenou a omezenou. S poukazem na téma
této práce uveďme, že free software není nijak zpravidla omezován, nicméně
tato problematika již byla rozebrána v jiných předchozích kapitolách této práce
a tuto poznámku na tomto místě uvádím zde zejména s ohledem na určitou systematiku.
Na druhou stranu licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla,
dále pak omezen její rozsah - množstevním užitím, místem užití díla, časem užití díla,
personálně, věcným rozsahem užití či účelem užití. Nicméně není vyloučeno
ani jakékoliv jiné omezení uděleného oprávnění k užití díla. Problematiku omezení
licence upravuje ustanovení § 50 a násl. autorského zákona. Omezení licence
jednotlivými způsoby užití díla korespondují se způsoby užití díla, jež jsou
demonstrativně upraveny v § 12 odst. 4 autorského zákona, ustanovení § 13 a násl.
autorského zákona a ustanovení § 66 autorského zákona. Posledně zmíněné ustanovení
autorského zákona se vztahuje výhradně na užití, resp. omezení užití počítačových
programů ve vztahu k oprávněnému uživateli rozmnoženiny počítačového programu.
V souvislosti s místním omezením licence dodejme následující. Je zapotřebí zvážit
rozsah „celý svět“ apod., kdy kromě jiného je třeba vzít v úvahu, zda je nabyvatel vůbec
schopen svůj závazek k celosvětovému užití díla splnit.178 Další poznámka
v této souvislosti se týká časového omezení rozsahu licence. Pokud licence není časově
limitována, neznamená to, že je uzavřena na dobu neurčitou. S ohledem
na problematiku trvání majetkových autorských práv, jež byla podrobně rozebrána
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v předcházejících kapitolách, je zřejmé, že je uzavřena maximálně na dobu trvání
autorských majetkových práv k dílu, po této lhůtě se dílo stává automaticky ze zákona
dílem volným za zákonných podmínek.
V případě, že se smluvní strany nedohodly na specifickém omezení rozsahu užití
díla a způsobu jeho užití, nastupují v případě tohoto smluvního vztahu následující
zákonné domněnky, jež jsou upraveny v ustanovení § 50 odst. 2 autorského zákona.
Licence je poskytnuta k takovému způsobu užití a v takovém rozsahu, jak je to nutné
k dosažení účelu smlouvy. Účel smlouvy souvisí s hospodářskými zájmy smluvních
stran, nicméně jak již bylo uvedeno výše, není podstatnou náležitostí licenční smlouvy,
a tudíž nemusí být smluvně podchycen. Pokud není dán účel smlouvy, pak ze zákona
(konkrétně dle ustanovení § 50 odst. 3 autorského zákona) platí, že územním rozsahem
licence je Česká republika, časovým rozsahem licence je doba obvyklá, nikoliv
však doba delší než je jeden rok a v poslední řadě množstevně je licence omezena
na množství, které je obvyklé. S ohledem na právě zmíněné zákonné domněnky
lze konstatovat, že se jedná o úpravu pro autora výhodnější v případě nesjednání
si ujednání o rozsahu licence. Omezení licence jednotlivými způsoby užití a rozsahem
užití je novým občanským zákoníkem upraveno v ustanovení § 2376 (jedná se tak
o omezení rozsahu co do množství, místa nebo času), jež současně upravuje zákonné
domněnky týkající se omezení rozsahu užití díla a způsobu jeho užití.
Autorským zákonem je dále stanoveno negativní omezení nabyvatele licence,
a to konkrétně v ustanovení § 51 autorského zákona. Jedná se tak o negativní vymezení
rozsahu poskytnuté licence. Dle zmíněného ustanovení autorského zákona nabyvatel
licence nesmí upravit či měnit dílo, název, označení autora, a to za podmínky,
že výše zmíněné není sjednáno nebo lze svolení k těmto činnostem od autora
spravedlivě očekávat.
V zájmu úplnosti dodejme další zákonné omezení licence, jež je upraveno
v ustanovení § 46 odst. 2 autorského zákona. Dle zmíněného ustanovení autor nemůže
poskytnout nabyvateli licenci, aby nabyvatel dílo užil způsobem, který není v době
uzavření licenční smlouvy znám.
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Tímto se dostáváme k výkladu týkajícímu se poslední podstatné náležitosti
licenční smlouvy, a tím je ujednání o autorské odměně, tzn. zodpovězení otázky,
zda se v konkrétním smluvním vztahu jedná o úplatnou či bezplatnou licenci.
V této souvislosti je nutné upozornit na fakt, že majetkovým autorským právem
dle aktuálně platné právní úpravy není právo na odměnu za užití díla. V současné době
je odměna za užití díla stanovena smluvními stranami na základě smlouvy, nikoliv
direktivně na základě právního předpisu. Právo na odměnu za užití díla je právo
relativní povahy inter partes, nicméně autorským zákonem je předpokládáno.179 Nebylo
tomu tak vždycky, například dle ustanovení § 12 dnes již neplatného autorského zákona
(tj. zákona č. 35/1965 Sb.) se jednalo o absolutní autorské majetkové právo na odměnu
za tvůrčí práci. V té době byly v platnosti tzv. honorářové vyhlášky Ministerstva
kultury, dle kterých se stanovovaly odměny za užití díla, s ohledem na výše zmíněné
jistě nepřekvapí, že v současnosti již zmíněné vyhlášky pozbyly platnosti.
Zopakujme, že dnes smluvní ujednání o odměně je obligatorní náležitostí
licenční smlouvy. Autorský zákon s ohledem na ustanovení § 49 předpokládá licenci
primárně úplatnou, bezplatnost licence je spíše zákonem trpěnou výjimkou.
Touto právní úpravou se sleduje ochrana zájmů autora jako slabší strany na úplatnosti
poskytnuté licence. Nicméně jak již bylo zmíněno, na rozdíl od předchozí právní úpravy
je však možné uzavření licenční smlouvy rovněž bezúplatně.180 V této souvislosti
uveďme, že autorský zákon požaduje, aby byla v licenční smlouvě obligatorně uvedena
výše odměny za užití díla či způsob určení její výše. V případě, že toto licenční smlouva
neobsahuje, stává se smlouva ze zákona neplatnou, a to až na dvě výjimky.
První výjimkou je případ, kdy z licenční smlouvy vyplývá vůle smluvních stran uzavřít
smlouvu úplatně i bez určení výše odměny. Jedná se tak o konkludentní ujednání
o odměně a v tomto případě je nabyvatel licence povinen poskytovali licence uhradit
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odměnu za užití díla obvyklou. Druhá výjimka je v případě, že v licenční smlouvě
je jasně stanoveno, že licence se poskytuje jako bezplatná. V uvedeném případě se jedná
fakticky o dar, nicméně nelze na úpravu tohoto smluvního vztahu uzavřít darovací
smlouvu, nýbrž licenční smlouvu o bezúplatném poskytnutí licence.
Pokud byla licence dohodnuta jako úplatná, musí být vyřešena forma odměny.
Tato odměna může být smluvními stranami sjednána pevnou částkou nebo jako odměna
výnosová, to znamená, že může být dohodnuta v závislosti na výnosech licence.
Třetí možnou formou odměny je forma naturální odměny, nicméně tato forma se v praxi
vyskytuje zřejmě zřídkakdy. V souvislosti s výnosovou odměnou je nutné zejména
s ohledem na oprávněné zájmy nabyvatele licence upozornit na fakt, že poskytovatel
licence jen oprávněn ke kontrole účetnictví nabyvatele licence v tom rozsahu,
jenž je nutný ke zjištění výnosů z poskytnuté licence.
S ohledem na téma této práce zabývající se problematikou počítačových
programů, je jistě vhodné zmínit formy placení odměny za poskytnutí licence k užití
počítačového programu. Odměna za licenci může být koncipována jako jednorázová
(zahrnující celý rozsah licence) nebo ve formě licenčních poplatků (např. licenční
poplatky za upgrade).181 V souvislosti s možnými formami odměny se zastavme nad
otázkou tzv. bestselerového ustanovení182 či bestselerové doložky. V úvodu je nutné
upozornit na fakt, že použití této doložky se nevztahuje na počítačové programy.
Bestselerovou doložkou je rozuměn stav, kdy má poskytovatel licence právo
na přiměřenou dodatečnou odměnu, pokud odměna za užití díla není stanovena
v závislosti na výnosech licence a je tak nízká, že je v nepoměru k zisku z využití
licence.
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Odměna za poskytnutou licenci či možnost sjednat licenční smlouvu
bezúplatnou je stanovena v novém občanském zákoníku v ustanovení § 2366.
Závěrem této kapitoly lze snad jen doplnit následující postřehy. Pohledávka
na autorskou odměnu se chová jako jakákoliv jiná pohledávka, lze ji tedy například
postihnout výkonem rozhodnutí i když s určitými omezeními (viz speciální režim
§ 319 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/dále jen „občanský soudní řád“/). Dále pak je vhodné upozornit na fakt, že je třeba
s ohledem na určitost právních úkonů ve smlouvě o dodávce softwaru tuto odměnu
za poskytnutí licence k užití počítačového programu odlišit od odměny za vytvoření
počítačového programu. A v poslední řadě k tomuto tématu pojednávajícímu
o podstatných náležitostech licenční smlouvy, tedy konkrétně o ujednání o autorské
odměně za užití díla, zmiňme skutečnost, že v případě protiprávního užití díla vznikají
autorovi odpovědnostní nároky z deliktních právních závazků, jak je upraveno
v ustanovení § 40 autorského zákona, nikoliv však přímý nárok na zaplacení autorské
odměny.
6.5.7. Pravidelné náležitosti licenční smlouvy
Pravidelné náležitosti licenční smlouvy nebo-li naturalia negotii jsou různorodým
výčtem bodů a témat, jimiž by se kvalitně provedená licenční smlouva měla zabývat.
Pravidelnými náležitostmi tak jsou například dohoda o splatnosti autorské odměny,
způsob platby odměny, sankce za prodlení s platbou odměny. Potud to jsou pravidelné
náležitosti jakékoliv licenční smlouvy.
Nicméně na tomto místě s ohledem na téma práce dále uveďme pravidelné
náležitosti licenční smlouvy týkající se distribuce počítačového programu. Jsou jimi
například: upřesnění počtu počítačů, na kterých se bude počítačový program užívat;
zákaz modifikace softwaru a jeho dalšího šíření; upozornění, čí jsou majetková autorská
práva k softwaru; ujednání o výhradnosti či nevýhradnosti licence; právo sublicence
či postoupení licence (či naopak výslovný zákaz této dispozice s licencí); vyjasnění
otázky, kdo bude oprávněn na straně nabyvatele licence počítačový program užívat
(zda se jedná pouze o jeho zaměstnance či propojené společnosti nebo jeho smluvní
partnery); součinnost nabyvatele licence (tím je zejména míněna jeho povinnost předat
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nabyvateli licence hmotný nosič softwaru spolu s příslušnou dokumentací); úprava
vypořádání smluvních stran po zániku licence (například zničení kopií softwaru či jeho
vrácení poskytovateli licence spolu s dokumentací vztahující se k softwaru); ustanovení
o zániku licence pro neplacení licenčních poplatků a možnosti blokace softwaru
vzdáleným přístupem, resp. automatické blokování při nezadání nového licenčního
klíče. K tomu doplňujeme, že toto právo blokovat užití softwaru musí být výslovně
sjednáno, jinak nelze automaticky při nezaplacení licenčních poplatků takto omezovat
nabyvatele licence.
6.5.8. Povinnost využít licenci
Úvodem zmiňme, že z pohledu povinnosti nabyvatele licence využít licenci
můžeme dělit licence na licence zavazující a licence opravňující, a to z následujícího
důvodu. V ustanovení § 46 odstavec 3 autorského zákona je upraveno jednak oprávnění
nabyvatele licence dílo užít, nicméně současně toto ustanovení také upravuje povinnost
nabyvatele licence dílo užít, pokud si ovšem smluvní strany nesjednají jinak
(tj. oprávnění nabyvatele licence dílo nevyužívat). Z toho vyplývá, že je zákonem
současně stanoveno právo autora jakožto poskytovatele licence na využití jeho díla
ze strany nabyvatele licence v případě jemu udělené licence. Dá se říci, že pro autora,
jenž poskytl nabyvateli licence, licenci výhradní je toto právo ještě zásadnější
(a to z důvodů uvedených níže) oproti situaci, kdy by nabyvateli licence poskytl licenci
nevýhradní a dál by byl oprávněn své dílo užít či poskytnout licenci týkající se stejného
díla třetím osobám. Toto právo je vedeno ochranou ekonomických zájmů poskytovatelů
licence, kteří udělili nabyvateli výhradní licenci, a sami tak zpravidla nemůžou
s takovým autorským dílem disponovat ani z něj profitovat jinak než z účasti na ziscích
nabyvatele.183 Autorský zákon rovněž stanoví, že pokud nabyvatel licence výhradní
licenci vůbec nevyužívá či využívá nedostatečně, má poskytovatel licence v souladu
s ustanovením § 53 autorského zákona oprávnění od licenční smlouvy odstoupit
pro nečinnost nabyvatele licence, a to pouze za podmínky, že tímto nevyužíváním
licence ze strany nabyvatele licence jsou dotčeny nepříznivě zájmy poskytovatele
183
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licence. Podle některých pramenů důvodem pro zakotvení tohoto práva na odstoupení
od smlouvy je obrana proti situaci, kdy by konkurenční subjekt (přes třetí osobu)
eliminoval tímto získáním výhradní licence svou konkurenci.184 Nicméně tato
problematika bude ještě podrobně rozebrána v následující kapitole.
6.5.9. Odstoupení od licenční smlouvy
Autorský zákon ve svých příslušných ustanoveních upravuje zvláštní případy
odstoupení autora. Jedná se konkrétně o ustanovení § 53 a § 54 autorského zákona,
která upravují dva specifické případy odstoupení od licenční smlouvy. První případ
je odstoupení od licenční smlouvy (upravující výhradní licenci) pro nečinnost
nabyvatele licence a druhým případem je odstoupení od licenční smlouvy pro změnu
přesvědčení autora. Specifickou úpravou odstoupení od licenční smlouvy nakladatelské
se zde nezabývám.
Téma odstoupení od licenční smlouvy upravující výhradní licenci pro nečinnost
nabyvatele licence již bylo zmíněno v předchozí kapitole, nicméně zde tomuto tématu
bude věnována větší pozornost. V případě nevyužívání výhradní licence ze strany
nabyvatele licence je autorským zákonem, a to konkrétně jeho ustanovením § 53 dáno
autorovi oprávnění odstoupit od licenční smlouvy upravující smluvní vztah související
s udělenou výhradní licencí. Je zcela irrelevantní, zda nevyužívání výhradní licence
bylo ze strany nabyvatele licence zaviněné či nezaviněné. Než přejdeme k podmínkám
zmíněného práva na odstoupení, je na tomto místě nutno uvést, že toto právo
na odstoupení má autor v případě, že ze strany nabyvatele licence není využívána
výhradní licence, a to ať se jedná o licenci zavazující či opravňující. Podmínkou
odstoupení od licenční smlouvy ze strany autora je to, jsou-li touto nečinností
nabyvatele licence dotčeny oprávněné zájmy autora. Jedná se jak o zájmy osobnostní,
tak o jeho zájmy majetkové. Je samozřejmé, že toto dotčení zájmů autora musí
dosáhnout určitého stupně intenzity. Druhou podmínkou nutnou k tomu, aby autor byl
oprávněn od licenční smlouvy odstoupit, je učinění jeho výzvy nabyvateli licence
184
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k využívání té konkrétní licence. Výzva ze strany autora není nutná v případě,
že nabyvatel licence prohlásí, že zmíněnou licenci nevyužije či je ze stavu věci zřejmé,
že využití licence není možné. Třetí podmínka řádného využití práva autora odstoupit
od licenční smlouvy je ta, že se autor k tomuto kroku uchýlí až po uplynutí dvou let
od poskytnutí licence (autorským zákonem jsou stanoveny odlišně dlouhé lhůty
pro jednotlivé druhy děl, nicméně s ohledem na téma této práce je zmíněna pouze výše
uvedená doba). Dá se říci, že smyslem oprávnění autora odstoupit od licenční smlouvy
z důvodu uvedeného výše je v některých případech zabránění blokování jeho licence
ze strany jeho konkurence. Nicméně oprávnění autora odstoupit od licenční smlouvy
upravující výhradní licenci z důvodu nečinnosti nabyvatele licence nelze využít vždy
a stoprocentně. K tomuto kroku nemůže ze zákona autor přistoupit v případě,
že zmíněné nevyužívání výhradní licence ze strany nabyvatele licence bylo zapříčiněno
okolnostmi na straně autora. V případě platného odstoupení od licenční smlouvy
ze strany autora se licenční smlouva ruší ex nunc (tj. dnem doručení oznámení
o odstoupení nabyvateli licence). V této úpravě shledáváme rozdíl od obecné právní
úpravy obsažené v příslušných ustanoveních občanského zákoníku. Autorský zákon
spolu s podmínkami odstoupení od licenční smlouvy rovněž upravuje důsledky tohoto
odstoupení. Pokud nedošlo k využití opravňující licence ze strany nabyvatele licence,
autorský zákon stanoví autorovi povinnost vrátit odměnu za poskytnutou licenci
(došlo-li k využití licence pouze nedostatečně, je autor povinen vrátit odměnu sníženou
o část, která s ohledem na poměr uskutečněného a smlouvou nebo zákonem
stanoveného rozsahu využití licence připadá na uskutečněné plnění). Tento restituční
nárok je upraven v ustanovení § 53 odstavec 6 autorského zákona. V případě nevyužití
licence zavazující ze strany nabyvatele licence není autor povinen vracet odměnu, jedná
se o určitou sankci pro nabyvatele licence upravenou pomocí ustanovení § 53 odstavec
7 autorského zákona. V tomto ustanovení autorského zákona je v případě odměny
dohodnuté v závislosti na výnosech z užití díla stanovena následující domněnka.
Má se za to, že autorovi vznikl nárok ve výši, v jaké by mu vznikl, kdyby nabyvatel
v době před odstoupením od smlouvy licenci dostatečně využil. Na tomto místě je ještě
vhodné zmínit otázku náhrady škody, kterou je autor povinen uhradit nabyvateli licence
v případě, že se rozhodne využít svého práva odstoupit od smlouvy, jež mu je v případě
splnění zákonných podmínek uvedených výše garantováno. Autor je povinen v souladu
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s ustanovením § 53 odst. 5 autorského zákona nahradit nabyvateli licence škodu
v případě, že k tomu existují důvody zvláštního zřetele hodné. Závěrem shrňme
tématiku týkající se odstoupení od licenční smlouvy z důvodu nevyužívání výhradní
licence ze strany nabyvatele licence takto: Nevyužití výhradní licence způsobuje právní
nemožnost řádného uplatnění díla. Není však vyloučeno sjednání obdobného důvodu
odstoupení i v případě nevýhradní licence.185 Doplňme ještě fakt, že odstoupení
od licenční smlouvy pro nečinnost nabyvatele licence ze strany autora je v novém
občanském zákoníku upraveno v ustanovení § 2378 až § 2381.
Druhým specifickým případem odstoupení od licenční smlouvy upraveným
autorským zákonem v ustanovení § 54 je odstoupení pro změnu přesvědčení autora.
Na úvod této problematiky je nutné zdůraznit tu skutečnost, že zmíněný důvod
odstoupení od licenční smlouvy se nevztahuje na licenci týkající se užití počítačového
programu. Právě zmíněné je výslovně uvedeno v ustanovení § 66 odstavec 7 autorského
zákona. Odstoupení od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení nepřichází v úvahu,
pokud

poskytovatelem

licence

je

osoba

odlišná

od

autora

samotného

(dědic, zaměstnavatel).186 Autorský zákon pro využití tohoto oprávnění autora stanoví
dvě následující podmínky. První z nich je skutečnost, že dosud nezveřejněné dílo
neodpovídá přesvědčení autora. Právo autora odstoupit od smlouvy zaniká zveřejněním
díla.187 Druhou podmínkou je to, že by zveřejněním tohoto díla byly dotčeny oprávněné
zájmy autora. V tomto případě se jedná o zájmy autora osobnostní, nikoliv majetkové.
Platným odstoupením se licenční smlouva opět ruší ex nunc a autorským zákonem
je jako důsledek odstoupení stanovena povinnost autora k náhradě škody, jež vznikla
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nabyvateli licence tímto odstoupením. V případě, že po odstoupení od licenční smlouvy
z důvodu právě zmíněném chce autor znovu k tomuto dílu poskytnout licenci,
je mu autorským zákonem stanovena povinnost k přednostnímu nabídnutí licence
k tomuto dílu původnímu nabyvateli licence, a to za podmínek srovnatelných
s podmínkami původně sjednanými (viz ustanovení § 54 odstavec 3 autorského
zákona). Tímto ustanovením autorského zákona byla zákonodárci sledována snaha
na odstranění spekulativního práva na odstoupení od licenční smlouvy. Závěrem opět
dodejme skutečnost, že odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora
je v novém občanském zákoníku upraveno v ustanovení § 2382.
6.5.10. Zánik licence
Odstoupení od licenční smlouvy, respektive dva konkrétní důvody tohoto
oprávnění stanovené autorským zákonem, jako jeden z důvodů zániku licence bylo
rozebráno v předcházející kapitole. V této kapitole práce se tudíž budeme zabývat
dalšími možnými důvodu zániku licenční smlouvy.
Za prvé licenční smlouva zaniká automaticky uplynutím doby, na kterou
je poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít sjednáno. Není – li doba trvání licence
smluvními stranami sjednána a nelze ji vyvodit ani z účelu vyplývajícího ze smlouvy,
nastupují zákonné domněnky, jež byly rozebrány v předcházejících kapitolách
této práce (viz zásadně doba obvyklá, nikoliv však doba delší než jeden rok
od poskytnutí licence, resp. díla). Tento důvod zániku licenční smlouvy se odvozuje
od obsahu ustanovení § 50 odstavec 3 autorského zákona. V této souvislosti zejména
s ohledem na téma této práce dodejme fakt, že u softwaru často doba jeho užití bývá
omezena funkčností tohoto softwaru. V praxi se často setkáváme v příslušných
smlouvách s ustanoveními, které stanoví, že licence k softwaru je poskytována na dobu
neurčitou. Toto ustanovení licenční smlouvy je podle většiny názorů nauky neplatné,
a to z toho důvodu, že licenci k softwaru či jakémukoliv jinému dílu lze maximálně
poskytnout na dobu trvání majetkových práv, nicméně zde, jak již bylo výše uvedeno,
narážíme na konflikt s reálnou dobou omezenosti funkčnosti tohoto softwaru.
S ohledem na výklad, že licenční smlouvu nelze v zásadě uzavřít na dobu neurčitou,
nelze licenční smlouvu vypovědět dle ustanovení § 582 občanského zákoníku; strany
si však mohou sjednat možnost výpovědi smluvně. V novém občanském zákoníku
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je výpověď licenční smlouvy zpracována v ustanovení § 2370, nicméně mám
za to, že tento institut lze využít v případě, že se licenční smlouva týká oprávnění
k výkonu práva duševního vlastnictví, jímž z důvodu zmíněného výše (v případě
autorskoprávní licence nemožnost uzavření licenční smlouvy na dobu neurčitou)
nemůže být rozuměno oprávnění k výkonu práva dílo užít.
Další zmínka autorského zákona týkající se zániku licenční smlouvy je uvedena
v ustanovení § 55. Dle zmíněného ustanovení smrtí fyzické osoby či zánikem osoby
právnické jakožto nabyvatele licence přechází práva a povinnosti z licence na jeho
právního nástupce. Zmíněné vychází se z majetkové povahy autorskoprávní licence,
která je již svou povahou převoditelná mortis causa.188 Práva z licence se tak stávají
předmětem dědictví po nabyvateli licence. Zánikem právnické osoby přechází licence
na právního nástupce. Tato možnost přichází však v úvahu pouze tehdy, pokud dochází
ke zrušení společnosti bez likvidace.189 Nicméně na druhou stranu autorský zákon dává
smluvním stranám tu volnost, že toto ustanovení autorského zákona mohou smluvní
strany svým ujednáním vyloučit. V zájmu systematiky doplňuji, že zánik licence smrtí
fyzické osoby či zánikem právnické osoby, které byla udělena licence, je upravena
v ustanovení § 2383 nového občanského zákoníku. V této souvislosti dodejme,
že v případě smrti autora poskytnutá licence obecně nezaniká, a to až na případy,
kdy by plnění bylo omezeno na osobu autora. Mám tím na mysli například licenční
smlouvu k dílu dosud nevytvořenému, kde je nutnost, aby dílo vytvořil sám autor.
Další důvody ukončení licenční smlouvy, resp. jejich úpravu, lze nalézt
v občanském či obchodním zákoníku. Mám na mysli například dohodu o ukončení
trvání smlouvy. Další případ zániku licence je upraven v ustanovení § 479 obchodního
zákoníku týkajícího se prodeje podniku. Dle zmíněné úpravy jsou vyloučena z přechodu
ta práva duševního vlastnictví, u kterých to odporuje smlouvě nebo povaze těchto práv.
188
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Jiné důvody zániku licenční smlouvy jsou upraveny v dokumentech typu licenčních
podmínek, jimž bude věnována následující část této práce. V licenčních podmínkách
se často objevuje specifický důvod zániku licenční smlouvy. Je zde uvedeno,
že v případě, pokud dojde k porušení těchto licenčních podmínek, dojde automaticky
k zániku oprávnění software užít. Jedná se svým způsobem o rozvazovací podmínku
upravenou v příslušných ustanoveních občanského zákoníku, kdy protiprávním
jednáním

nabyvatele

licence

dojde

automaticky k zániku

licenční

smlouvy.

Rovněž často v licenčních podmínkách můžeme narazit na ustanovení, dle kterého
zánikem

licenční

smlouvy

není

dotčena

účinnost

podlicenčních

vztahů,

a to za předpokladu, že nabyvatel podlicence užívá dílo v souladu s podmínkami.
Toto ustanovení je neplatné, protože podlicence je vztahem akcesorickým k licenčnímu
vztahu a v případě, že zanikne licenční vztah, dojde automaticky i k zániku
podlicenčního vztahu.
Zánik licence úzce souvisí i se servisní smlouvou týkající se předmětného
softwaru a lze konstatovat, že se jedná o smlouvy závislé. Tato závislost je však pouze
jednosměrná: zánikem licenční smlouvy by měla zaniknout automaticky i smlouva
servisní, jelikož není co servisovat. Tuto závislost a zánik doporučujeme výslovně
ve smlouvách zakotvit. V opačném směru neplatí, že zánikem servisní smlouvy zaniká
i licenční smlouva, a to vzhledem k tomu, že servis může poskytovat i jiná osoba.190
6.5.11.

Licenční podmínky
Až do této kapitoly bylo pracováno s pojmem licenční smlouva, jež je autorským

zákonem upravena v ustanovení § 46 odst. 1. Dle zmíněného ustanovení autor poskytuje
nabyvateli licence oprávnění k výkonu práva dílo užít (tj. licenci) k jednotlivým
nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném či neomezeném a nabyvatel licence
se naopak zavazuje, že autorovi za toto oprávnění poskytne odměnu. Nicméně často
v praxi můžeme narazit na dokument zvaný licenční podmínky. Na tomto místě práce
by bylo vhodné se tímto termínem zabývat a vymezit vzájemný vztah mezi licenční
190
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smlouvou, jejíž podstatné náležitosti byly uvedeny výše a licenčními podmínkami.
Co je tedy zahrnuto pod pojmem licenční podmínky? Licenčními podmínkami
rozumíme unifikovaný dokument, který upravuje vedlejší licenční ujednání vyplývající
z uzavřené licenční smlouvy. Licenční podmínky obsahují úpravu části práv
a povinností vyplývajících z právního vztahu mezi poskytovatelem a nabyvatelem
licence. Tyto unifikované smluvní podmínky upravují zejména způsoby a rozsah užití
počítačového programu. Z uvedeného se dá dovodit, že licenční podmínky tvoří součást
uzavřené licenční smlouvy, protože jak již bylo uvedeno, jejich úkolem je zejména
úprava vedlejších licenčních ujednání smluvního vztahu, jenž vznikl na základě licenční
smlouvy.
Výše byl uveden rozdíl mezi licenční smlouvou a licenčními podmínkami, nyní
je na místě, s ohledem na název kapitoly této práce, se licenčními podmínkami zabývat
podrobněji.
Licenční

podmínky

jsou

vesměs

nesprávně

v praxi

označovány

jako „podmínky“, neboť o podmínkách ve smyslu ustanovení § 36 občanského
zákoníku se zpravidla nejedná.191 Jedná se o dokument podobný všeobecným
obchodním podmínkám, jehož právní zakotvení lze najít v ustanovení § 273 obchodního
zákoníku. Dle zmíněného ustanovení část obsahu smlouvy lze určit také odkazem
na všeobecné obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými
organizacemi nebo odkazem na jiné obchodní podmínky, jež jsou stranám uzavírajícím
smlouvu známé nebo k návrhu přiložené. Je vhodné doplnit, že oproti obchodnímu
zákoníku občanský zákoník právní úpravu všeobecných obchodních podmínek výslovně
neupravuje, nicméně i v režimu občanského zákoníku je možné, aby tvořily součást
smluvní ujednání192 (viz např. právní úpravu tzv. formulářových či adhezních smluv,
jež se blíží k této tématice). Z tohoto důvodu lze všeobecné podmínky použít
i pro právní vztah, kde na jedné straně bude stát nepodnikatel. Nicméně nový občanský
191
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publikováno

na

zákoník s licenčními podmínkami již plně počítá. Dle nového občanského zákoníku část
obsahu licenční smlouvy může být určena odkazem na licenční podmínky
(viz ustanovení § 2373 odst. 1 zmíněného zákona).
Licenční podmínky upravující distribuci počítačových programů často bývají
koncipovány jako nadnárodní dokumenty s původem v angloamerické právní kultuře
s aspirací na globální použitelnost. Tento stav skýtá riziko jejich neplatnosti
pro jednotlivé právní řády. Důvod? Posoudit a vyložit je musíme z hlediska území, na
němž má k ochraně dojít, tzn. na území České republiky podle autorského zákona.193
Licenční podmínky jsou tak s ohledem na výše uvedené dotvářeny či modifikovány
právními předpisy, jakož jsou na našem území zejména občanský či obchodní zákoník.
Uveďme jeden příklad za všechny. Občanský zákoník modifikuje jakékoliv licenční
podmínky v případě, že licenční smlouvu (jejíž součástí jsou licenční podmínky)
uzavřou osoby, z nichž jedna je v postavení spotřebitele (dle ustanovení § 53 odst. 3
občanského zákona je tímto pojmem rozuměna fyzická osoba, která při uzavírání
a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo
v rámci samostatného výkonu svého povolání) a druhá v postavení dodavatele
(tj. dle ustanovení § 52 odst. 2 občanského zákoníku osoba, která při uzavírání a plnění
smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). Pokud na jedné
straně figuruje spotřebitel, je nutno podle některých názorů jím uzavřenou licenční
smlouvu chápat jako smlouvu spotřebitelskou, jejíž úprava je limitována zaručenými
právy spotřebitele stanovených na příslušných místech občanského zákoníku.
Touto zákonnou úpravou dochází automaticky k omezení autonomie smluvních stran
s ohledem na jejich nerovné postavení.
S ohledem na globální aspiraci licenčních podmínek zejména v oblasti distribuce
softwaru bývají tyto podmínky v převážné většině případů psány v angličtině.
Tak například v oblasti Open source softwaru se jedná o jedinou oficiální variantu
tohoto dokumentu. Zde nastává další problém. Pokud nabyvatel licence nerozumí
anglickému jazyku, návrh této licenční smlouvy resp. podmínek je neplatný s poukazem
193
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na ustanovení § 37 občanského zákoníku, a tudíž na základě této oferty nemůže dojít ani
k platnému uzavření licenční smlouvy. Na druhou stranu v současné době žádný právní
předpis platný na území České republiky striktně nestanoví, aby byl návrh licenční
smlouvy potažmo licenčních podmínek učiněn nabyvateli licence v českém jazyce.
Nicméně opět s poukazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku upravující
spotřebitelské smlouvy (viz § 53 odst. 3 občanského zákoníku) při použití prostředků
komunikace na dálku musí být informace, v tomto případě návrh licenční smlouvy,
potažmo licenčních podmínek, poskytnut nabyvateli licence (jenž je v postavení
spotřebitele, tj. nepodnikatele) srozumitelným způsobem. Takže i toto zmíněné
ustanovení týkající se spotřebitelských smluv jasně dokládá výše zmíněné a můžeme
znovu potvrdit závěr, že pokud osoba na straně nabyvatele licence nevládne anglickým
jazykem, nemůže dojít k platnému uzavření licenční smlouvy, jejíž součástí
jsou licenční podmínky vytvořené v angličtině.194
6.5.12. GNU/GPL - General Public Licence
Dostáváme

se

k dalšímu

hojně

používanému

pojmu

v oblasti

IT,

a tím je GNU/GPL. Co je touto zkratkou míněno a rozuměno? Jedná se o všeobecnou
veřejnou licenci. Tento dokument byl původně americkým licenčním ujednáním
pro svobodný software, jehož autorem je Richard Stallman, který jej napsal pro projekt
GNU. Tyto licenční podmínky prošly určitým vývojem, a tudíž je možno najít vícero
verzí. První verze těchto podmínek je z roku 1989, další verze následují v tomto
časovém sledu: druhá verze v roce 1991, třetí verze v roce 2007. Ne zcela bez významu
s ohledem na výše uvedené je fakt, že český překlad těchto podmínek má pouze
informativní charakter. Z pohledu českého práva se jedná o klasické licenční podmínky,
jejichž specificích bylo pojednáno v předcházející kapitole této práce.
V případě GNU/GPL se jedná tak o nejznámější a nejrozšířenější licenční
podmínky v oblasti IT (zejména v oblasti šíření Open source), a to zvláště v podobě
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publikováno

na

jejich druhé verze z toku 1991. Bylo by vhodné na tomto místě ještě doplnit fakt,
že dříve (tj. do účinnosti novely autorského zákona, jež byla provedena zákonem
č. 216/2006 Sb.) na území České republiky byly GPL neplatné pro rozpor s tehdy
platnými právními předpisy zejména v otázce platného uzavírání licenční smlouvy
(viz zmíněnou novelou doplněné ustanovení § 46 odst. 5 a 6 autorského zákona),
nicméně

k dnešnímu

datu

již

nejsou

v

rozporu

s autorským

zákonem

a na něj navazujícími právními předpisy, a tudíž i tento dokument může být platným na
našem území. Mimo to dřívější neplatnost GPL byla shledávána také například v části,
která se zabývala vyloučení odpovědnosti za škodu poskytovatele licence či v části
bezplatného poskytnutí licence. Dle již dnes neplatného autorského zákona musela
licenční smlouva obsahovat ujednání o odměně za poskytnutí licence. V případě
absence této části se jednalo o neplatnou licenční smlouvu, a z tohoto důvodu
se poskytnutí bezplatné licence na základě GPL pohlíželo jako na neplatné ujednání.
Stejně tak se do nedávné doby nešlo platně vzdát práva na náhradu škody a limitace
náhrady škody byla otázkou právní praxí i teorií nevyřešenou a rozpornou, tento rozkol
odstranila až nedávná novela obchodního zákoníku, takže dnes smluvní vyloučení
odpovědnosti za škodu poskytovatele licence na základě GPL není v zásadě v rozporu
s právním řádem České republiky. Neplatnými ujednáními licenčních podmínek
(v obecné rovině) se bude zabývat následující kapitola této práce, která současně
rozvede důvody této neplatnosti.
Základní charakteristické rysy GNU/GPL jsou tyto: každý nabyvatel licence
získává právo modifikovat dílo, kopírovat ho a dál rozšiřovat toto dílo i jakoukoliv
odvozenou verzi, za úplatu či zdarma, požadavek, aby se k programům šířeným
jako binární soubory přikládal zdrojový kód, distributor nesmí zavést další omezení
na práva zaručená GPL.195 Tyto licenční podmínky jinými slovy stanoví, že software
i jeho zdrojový kód lze užít k jakémukoliv účelu a libovolným úpravám. Nicméně
výsledný produkt je nutno posléze distribuovat a sublicencovat pod tímto typem licence.
Nepřichází v úvahu jakékoliv omezení nabyvatele licence vyjma jeho osobnostních
195
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autorských práv (těch se autor nemůže vzdát). Tímto se dostáváme k otázce tzv. svobod
open source. Jsou čtyři, nicméně jejich číslování začíná nulou a končí trojkou.
Rozeznáváme tedy tyto níže zmíněné svobody open source: 0 – možnost spustit
počítačový program za jakýmkoliv účelem, 1- počítačový program volně studovat
a přizpůsobit vlastním podmínkám (tento krok resp. svobodu umožňuje přístup
nabyvatele licence ke zdrojovému kódu počítačového programu), 2 – možnost volného
šíření počítačového programu, 3 – volné šíření modifikovaného produktu, aby z něj
těžila celá internetová komunita.
Je patrné, že zvolený přístup, který je garantován čtyřmi výše uvedenými
svobodami, má své plusy a mínusy. Jako významné plus je nutno hodnotit možnost
vylepšení kvality zdrojového kódu počítačového programu, a to z toho důvodu,
že pokud se zapojí víc testerů tohoto počítačového programu, tím větší vznikne
pravděpodobnost, že ve finále dojde k vytvoření bezchybného zdrojového kódu tohoto
programu. Nicméně tento přístup má i svůj mínus, a jím je zejména absence záruk za
fungování tohoto softwaru. Z hlediska bezpečnostních děr v softwaru je otevřenost kódu
dvojsečná zbraň.196
6.5.13

Neplatné ujednání licenčních podmínek
Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách této práce, licenční podmínky

upravující distribuci počítačových programů bývají v mnoha případech koncipovány
jako nadnárodní dokumenty s původem v angloamerické právní kultuře s aspirací
na globální použitelnost. Tento stav skýtá riziko jejich neplatnosti podle jednotlivých
právních řádů, a to z toho důvodu, že tyto podmínky musí být interpretovány s ohledem
na právní řád území, kde má být počítačový program distribuovaný na základě
licenčních podmínek užíván. Konkrétně na území České republiky mnohdy dochází
k tomu, že z důvodu kogentnosti některých ustanovení občanského či obchodního
zákoníku jsou určité části licenčních podmínek neplatnými. Dále je uvedeno
pár konkrétních případů.
196
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Často se můžeme setkat s tím, že se v licenčních podmínkách objeví věta typu:
„Poskytovatel licence se zříká jakékoliv odpovědnosti za faktické vady softwaru.“
Toto ustanovení licenčních podmínek je neplatné s ohledem na ustanovení
§ 574 občanského zákoníku, protože ten zakotvuje nemožnost vzdání se práv, které
teprve vzniknou.
Další časté neplatné ujednání licenčních podmínek je: „Software je poskytován,
tak jak je.“ Neplatnost tohoto ustanovení licenčních podmínek je odůvodňována
odbornou

literaturou

s ohledem

na

příslušný

judikát

Nejvyššího

soudu,

dle kterého omezení odpovědnosti dle ustanovení § 501 občanského zákoníku lze využít
pouze na věci přenechané úhrnem (jako je například vybavení domu), nikoliv na věci
individuálně určené jako je počítačový program.
„Nabyvatel licence nesmí zkoumat zdrojový kód počítačového programu,
myšlenky, principy, na nichž je počítačový program založen.“ Toto ustanovení
licenčních podmínek je v rozporu s právy oprávněného uživatele rozmnoženiny
počítačového

programu,

jež

jsou

výslovně

garantovány

pomocí

ustanovení

§ 66 autorského zákona, a to v případě, že je tato osoba bude využívat v souladu
s podmínkami tam stanovenými. Tato tématika bude podrobně rozebrána v navazujících
kapitolách této práce.
„Nabyvatel

licence

nesmí

žalovat

vývojáře,

distributora

počítačového

programu.“ Toto ustanovení licenčních podmínek je opět neplatné, a to s poukazem
na již vzpomínané ustanovení § 574 občanského zákoníku, jež upravuje nemožnost
vzdávání se práv, které vzniknou v budoucnu.
„Zánikem licenčního vztahu není dotčena účinnost podlicenčních vztahů
za předpokladu, že nabyvatel podlicence užívá v souladu s licenčními podmínkami.“
Toto ustanovení licenčních podmínek je, jak výše uvedeno, neplatné, protože
podlicence je vztahem akcesorickým k licenčnímu vztahu a v případě, že zanikne
licenční vztah, dojde automaticky i k zániku podlicenčního vztahu.
Pozastavme se na chvíli nad běžným ujednáním licenčních podmínek,
které až do nedávna činilo značné problémy. Tímto ujednáním je zřeknutí se práva
nabyvatele licence na náhradu škody či jeho limitace do takové nejvyšší míry,
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kterou připouští konkrétní právní řád daného státu. Toto ujednání licenčních podmínek
naráželo na zákaz tohoto jednání výslovně stanoveného v ustanovení § 386 obchodního
zákoníku, dle kterého nebylo možné se platně vzdát náhrady škody, která vznikne
v budoucnu. Zmíněné bylo překonáno, jak je uvedeno v předchozích kapitolách,
až novelou uvedeného ustanovení obchodního zákoníku účinnou k datu 1. 1. 2012,
od tohoto data ustanovení § 386 obchodního zákoníku stanoví právo se vzdát náhrady
v budoucnu vzniklé škody či ji limitovat. Nicméně dodejme, že tato úprava vzdání
se práva na náhradu škody či její limitace je platná pouze pro obchodněprávní vztahy,
pro občanskoprávní vztahy platí i nadále ustanovení § 574 občanského zákoníku,
dle kterého se práva, které má vzniknout v budoucnu, nelze vzdát (tudíž ani práva
na náhradu škody). V této souvislosti ještě zmiňme konkrétní úpravu pro spotřebitelské
vztahy zachycenou v občanském zákoníku. Dle ustanovení § 56 odstavec 3 občanského
zákoníku jsou nepřípustná ujednání, která vylučují práva spotřebitele při uplatnění
odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu.
Závěrem této kapitoly se pokusme zodpovědět otázku, jaká bude situace ohledně
vzdání se práva na náhradu škody či její případnou limitaci v obchodněprávních
vztazích za účinnosti nového občanského zákoníku. Ustanovení § 2898 nového
občanského zákoníku stanoví, že se nepřihlíží k ujednání, které předem vylučuje nebo
omezuje povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech
anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti; nepřihlíží se ani k ujednání, které
předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu jakékoli újmy. V těchto
případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát. Jak již bylo uvedeno v předchozí
kapitole této práce zabývající se otázkou limitace náhrady škody, v současné chvíli není
možné s určitostí říci, zda koncept slabší smluvní strany bude aplikovatelný ve vztazích
mezi podnikateli. Z uvedeného vyplývá, že k dnešnímu datu není rovněž možné
s jistotou říci, zda výše uvedené ujednání licenčních podmínek bude po datu 1. 1. 2014
pro smluvní vztah mezi podnikateli platné či nikoliv. Na tuto otázku bude muset
odpovědět až judikatura příslušných soudních orgánů.
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6.5.14.

Vliv zákonné úpravy na obsah licenční smlouvy (Modifikace obsahu
licenčního ujednání vyplývající ze zákona)
Ač platně vznikne smluvní vztah uzavřením licenční smlouvy, ze kterého

nabyvateli licence pramení oprávnění dílo či konkrétně počítačový program využívat
v souladu s podmínkami licenční smlouvy, nelze říci, že všechna práva a povinnosti
smluvních stran jsou vždy zachyceny v této smlouvě. Pokud nejsou práva a povinnosti
vůbec upraveny či jsou upraveny, ale v rozporu s kogentními ustanoveními právních
předpisů, pak stejně jako v případě jiných typů smluv platí práva a povinnosti
vyplývající z právních předpisů. Na základě platných právních předpisů může dojít
k modifikaci tohoto smluvního vztahu, kterou smluvní strany musí vzít v potaz
v průběhu využívání licence.
Tak zaprvé modifikace smluvního vztahu týkající se licence počítačového
programu vychází z ustanovení § 66 autorského zákona, jež upravuje zákonné licence
ve prospěch oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu, jimiž
omezuje rozsah práv autora. Bylo by vhodné uvést, že úprava většiny zákonných licencí
ve prospěch oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu je stanovena
jako kogentní. V této souvislosti dodejme na okraj, že i kdyby smluvní strany dohodou
vyloučily práva např. nabyvatele licence (jakožto oprávněného uživatele rozmnoženiny
počítačového programu) stanovená v ustanovení § 66 autorského zákona, tato dohoda
by nebyla platná. Toto je nutné zmínit zejména s ohledem na oblast proprietárního
softwaru, kdy často lze najít v licenčních podmínkách k tomuto typu softwaru
ustanovení, která jsou v přímém rozporu s garantovanými právy oprávněného uživatele
rozmnoženiny

počítačového

programu.

Problematika

oprávněného

uživatele

rozmnoženiny počítačového programu a jeho zaručených práv bude podrobně rozebrána
v navazujících kapitolách této práce a na tomto místě byla zmíněná tématika uvedena
v zájmu systematického výkladu problému.
Další modifikace smluvního vztahu vzniklého na základě licenční smlouvy
vychází z ustanovení § 46 odstavec 3 autorského zákona, který stanoví v případě
absence dohody o povinnosti využití či nevyužití licence povinnost nabytou licenci
využít. O povinnosti licenci využít bylo již podrobně pojednáno výše, proto tato zmínka
zde opět pouze z důvodu systematiky výkladu.
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Další významná modifikace licenčního vztahu je dána tím, zda se na tento
smluvní vztah aplikují příslušná ustanovení obchodního či občanského zákoníku. Jedná
se o to, zda licenční smlouva je pojímána jako obchodněprávní vztah či nikoliv.
Uveďme jeden příklad za všechny a tím jsou otázky spojené s odpovědností za škodu.
Dle obchodního zákoníku je odpovědnost koncipována jako odpovědnost objektivní,
a to na rozdíl od odpovědnosti subjektivní dle občanského zákoníku.
Poslední

významná

modifikace

licenčního

vztahu

vychází

z úpravy

spotřebitelských smluv stanovené v občanském zákoníku v ustanovení § 51a a násl.,
jsou-li splněny pojmové znaky takové smlouvy, která automaticky dopadá na jakýkoliv
smluvní vztah, ve kterém figuruje fyzická osoba jako spotřebitel, je-li dodavatelem
osoba uvedená v ustanovení § 52 odst. 2 občanského zákoníku (tj. osoba, která
při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
činnosti). Pokud na jedné straně figuruje spotřebitel, musíme jím uzavřenou licenční
smlouvu chápat jako smlouvu spotřebitelskou, jejíž úprava je limitována zaručenými
právy spotřebitele stanovených na příslušných místech občanského zákoníku.
Touto zákonnou úpravou dochází automaticky k omezení autonomie smluvních stran
s ohledem na jejich nerovné postavení. V ustanovení § 55 odstavec 3 občanského
zákoníku je stanoveno interpretační pravidlo, dle kterého v pochybnostech o významu
spotřebitelských smluv se postupuje příznivěji pro spotřebitele. Právě toto pravidlo
je mít třeba na zřeteli při výkladu licenčních podmínek. Stejné pravidlo obsahuje nový
občanský zákoník v ustanovení § 1812. Problematika spotřebitelských smluv bude opět
podrobně rozebrána v následujících kapitolách této práce.
6.5.15.

Dispozice s licencí
Jak již bylo vícekrát v této práci na různých místech zmíněno, licence na rozdíl

od majetkových autorských práv je disponibilním předmětem soukromoprávních
vztahů. Disponovat s licencí lze jen se souhlasem poskytovatele licence. Zmíněná
překážka volné dispozice s licencí ze strany nabyvatele licence je vedena
touto myšlenkou. Nejde o to bránit autorskoprávním obchodům, ale je nutno zachovat
ochranu zaručených práv autora, a tím je zejména právo autora určit, kdo bude jeho dílo
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užívat. Je totiž subjektivním právem autora určit, kdo bude nabyvatelem oprávnění
k výkonu práva užít jeho dílo.197
Rozeznáváme tak tři druhy dispozice s licencí, a to: podlicence, postoupení
licence a zastavení licence. Než přejdeme k jednotlivým druhům dispozice s licencí,
je nutné zmínit základní soukromoprávní zásadu, podle které nikdo – tedy ani nabyvatel
licence nemůže poskytnout víc práv, než má on sám.
Podlicenční smlouva je zmíněna v ustanovení § 57 autorského zákona
s tím, že pro podlicenční smlouvu platí obdobně příslušná ustanovení týkající
se smlouvy licenční. Dále je podlicence (či sublicence) výslovně zmíněna v ustanovení
§ 48 autorského zákona týkajícího se tématu poskytnutí oprávnění třetí osobě,
dle kterého v případě ujednání ve smlouvě může nabyvatel oprávnění tvořící součást
licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Z tohoto jasně vyplývá, že poskytnutí
podlicence třetí osobě bez souhlasu poskytovatele licence by bylo neplatným právním
úkonem (viz ustanovení § 39 občanského zákoníku). Pro úplnost zde uvádím
skutečnost, že souhlas s podlicencí musí vždy být písemný v případě výhradní
podlicence. Pouze pro doplnění terminologie uveďme, že smluvními stranami
podlicenční smlouvy jsou licencionář a sublicencionář s tím, že na typovou smlouvu
podlicenční se vztahují obdobně ustanovení licenční smlouvy, jak již bylo uvedeno
výše. Dále uveďme fakt, že smluvní strany původní licenční smlouvy se nezmění,
nicméně vzniká nový smluvní vztah, jímž je podlicenční smlouva, na základě
které nabyvatel licence poskytuje nabyvateli podlicence právo dílo užít, a to maximálně
ve stejném rozsahu jako má on či v rozsahu menším. Jedná se tak o odvozené oprávnění
od původní licence poskytnuté autorem. Provázanost s licencí se projevuje i v tom,
že zánikem licence automaticky zaniká i podlicence.198 Jak již bylo zmíněno výše,
podlicence je vztahem akcesorickým k licenčnímu vztahu, a v případě, že zanikne
197
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licenční vztah, dojde automaticky i k zániku podlicenčního vztahu. Zmíněná
provázanost podlicence s licencí se dále projevují tím, že nabyvatel licence nese
odpovědnost za dodržování licenčních podmínek ze strany nabyvatele podlicence.
Závěrem uveďme, že za jistých podmínek může docházet ke stavu, který nazýváme
řetězení podlicencí, nicméně v těchto případech je nutný souhlas všech předchozích
poskytovatelů licence. Podlicence je novým občanským zákoníkem upravena
v ustanovení § 2363.
Druhým příkladem dispozice s licencí je postoupení licence, jež je zákonně
upraveno v ustanovení § 48 odstavec 2 autorského zákona, dle kterého nabyvatel může
licenci postoupit pouze s písemným souhlasem autora. O postoupení licence a o osobě
postupníka je nabyvatel licence povinen autora informovat bez zbytečného odkladu
(ale pokud tento krok neudělá, postoupení licence je stejně platné). Bez souhlasu
poskytovatele licence je postoupení licence absolutně neplatným právním úkonem
s ohledem na již zmíněné příslušné ustanovení občanského zákoníku. Bez souhlasu
poskytovatele licence nelze licenci platně postoupit ani v případě konkurzu
ani při exekuci týkající se nabyvatele licence. Postoupení licence je tedy translativním
převodem licence s tím, že dochází ke změně osoby nabyvatele licence. Původní
nabyvatel licence již není oprávněn dílo užívat a na jeho místo nastupuje nabyvatel
licence nový. Může tak dojít k postoupení celé licence či pouze její části, na základě
smlouvy o postoupení pohledávky, protože autorský zákon tuto smlouvu jako typovou
nezná, užívá se smlouva o postoupení pohledávky upravená příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku. Nový občanský zákoník postoupení licence upravuje
v ustanovení § 2364.
Poslední příklad dispozice s licencí zastávaný částí teorie je zastavení licence.
Pro zastavení licence autorský zákon nestanoví zvláštní úpravu. Jak již bylo vícekráte
zmíněno, licence je majetkovým právem a u takového práva je proto tato dispozice
možná. Licence může být předmětem zástavního práva pouze tehdy, pokud zástavcem
(tím, kdo dává licenci do zástavy) je vykonavatel majetkových autorských práv. 199
199
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Na zastavení licence je možné tedy využít právní úpravy zástavní smlouvy
dle občanského zákoníku.
6.5.16.

Oprávnění užít počítačový program na základě jiného právního důvodu
než licenční smlouvy – formy omezení výlučného autorského práva
Úvodem této kapitoly by bylo vhodné zmínit fakt, že autorský zákon

ve svých příslušných ustanoveních vyžaduje jako důvod vzniku oprávnění k výkonu
práva dílo užít odlišnou osobou od autora smlouvu. Nyní konkrétně. Dle ustanovení
§ 12 odstavec 2 autorského zákona má autor právo udělit smlouvou jiné osobě
oprávnění k výkonu práva užít dílo. Je tím míněna licenční smlouva jako dvoustranný
právní úkon. Pokud se budeme držet striktního znění autorského zákona, dojdeme
k závěru, že nelze udělit oprávnění k užití díla jiné osobě jednostranně pomocí
prohlášení

autora

či

jiného

vykonavatele

majetkových

autorských

práv,

pokud tato práva z jakéhokoliv důvodu nevykonává sám autor.
Nicméně, jak výše uvedeno, podle části teorie lze zmíněné oprávnění poskytnout
i jednostranným projevem vůle autora (či jiného vykonavatele majetkových autorských
práv, pokud tato práva z jakéhokoliv důvodu nevykonává sám autor). Tento názor
vychází se z článku 2 odstavec 3 Listiny, dle kterého každý smí činit to, co není
zakázáno. Nicméně i toto tvrzení má své úskalí, a to z důvodu rozporu s právní zásadou,
že nelze zavazovat někoho bez jeho souhlasu, protože licenční smlouvou se nabývají
práva, ale i povinnosti. S ohledem na zmíněné úskalí dojdeme k závěru, že by případný
jednostranný projev vůle autora mohl zakládat oprávnění k užití díla pouze v případě
licence výhradně opravňující, který by bylo možné kdykoli odvolat, neboť by nešlo
o smlouvu.
S ohledem na právě zmíněné (tj. poskytnutí oprávnění k užití díla na základě
licenční smlouvy jako dvoustranného právního úkonu) vyplývá, že jiná osoba odlišná
od autora může oprávněně užívat dílo bez udělení oprávnění ze strany autora pouze
v případech taxativně stanovených zákonem. Tímto se dostáváme k problematice
tzv. bezesmluvního užití díla, jež řeší střet zájmu autora se zájmy obecnými tím
způsobem, že nastoluje uspořádání ve prospěch zájmů obecných. Instituty
bezesmluvních užití ideálních statků jsou typické a podstatnou měrou signifikantní pro
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celý obor práv k nehmotným statkům, tj. i včetně některých práv průmyslových
a všeobecných práv na ochranu osobnosti. Jejich účelem je řešit střet oprávněných
zájmů autora se zájmy obecnými tak, aby výkonem absolutního autorského práva
nedošlo k narušení rozumného uspořádání vztahů ve společnosti.200
Pro účely této práce se budeme postupně zabývat čtyřmi okruhy bezesmluvního
užití díla neboli čtyřmi formami omezení výlučného autorského práva, jimiž konkrétně
jsou: zákonné licence, výrok soudu či úřední přivolení, volná užití a v poslední řadě
zákonné licence a v důsledku tak zákonem garantovaná práva oprávněného uživatele
rozmnoženiny počítačového programu. Nezabývám se tedy zejména výjimkami
z ochrany ve veřejném zájmu (ustanovení § 3 autorského zákona), ani volnými díly
(ustanovení § 28 autorského zákona).
První formou omezení výlučného autorského práva jsou tzv. zákonné licence,
jejichž právní úprava je zachycena v ustanovení § 30 a násl. autorského zákona.
V této souvislosti zmiňme jen to, že se jedná o zákonné omezení výlučného autorského
práva ve veřejném zájmu a skýtá tak možnost bezplatného užívání cizího majetku.
Do tohoto okruhu zákonného omezení spadají například citace, úřední a zpravodajská
licence či knihovní licence, které se však na počítačové programy nevztahují. Zákonné
licence upravené obecně platí pro počítačové programy pouze tam, kde tak stanoví
zákon (viz ustanovení § 66 odst. 7 autorského zákona). Právě zmíněné je v autorském
zákoně upraveno v ustanovení § 31 a následující.
Další vyjmenovanou formou omezení výlučného práva autor uváděnou
odbornou literaturou je výrok soudu. Výrok soudu obsažený v pravomocném rozsudku
soudu a nahrazující podle § 161 odst. 3 občanského soudního řádu chybějící svolení
autora – dle současného autorského zákona se tato forma užití objevuje již pouze
v případě užití děl spoluautorských, a to tehdy, kdy se spoluautor brání bez vážného
důvodu nakládání s dílem.201 Do stejné skupiny výše uvedeného omezení právní teorie
200
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rovněž řadí úřední přivolení. V této souvislosti doplňme skutečnost, že současný
autorský zákon pojem úřední licence či jakékoliv nucené licence nezná.
Předposlední skupinu omezení výlučného autorského práva tvoří volná užití díla,
o němž bylo pojednáno v předcházejících kapitolách této práce, a je v právním řádu
České republiky zakotveno v ustanovení § 30 autorského zákona. Na tomto místě
zopakujme, že užití pro osobní potřebu spadá pod výjimky a omezení práva autorského.
Za splnění níže uvedených podmínek lze dílo užít bez souhlasu autora (užití díla pro
osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu). Výjimku mj. tvoří počítačové programy,
jež nespadají pod režim ustanovení § 30 autorského zákona. Jedná se tak o výjimku
z volného užití díla zcela absolutní, protože se nemožnost aplikace volného užití
vztahuje na všechny druhy počítačových programů, máme-li na mysli např. ERP
systémy nutné pro chod firmy.
Poslední a velmi významnou skupinou omezení výlučného autorského práva
jsou zákonné licence zmíněné již v předchozí kapitole upravené v § 66 autorského
zákona, které lze chápat jako garantovaná práva oprávněného uživatele rozmnoženiny
počítačového programu. V této souvislosti je nutno zmínit, že se jedná o omezení
autorského práva autora, jenž vytvořil počítačový program. Tato problematika
je zakotvena v ustanovení § 66 autorského zákona. Jedná se o zvláštní ustanovení
autorského zákona, které upravuje specifický autorskoprávní režim počítačových
programů.202 Ustanovení § 66 autorského zákona představuje transpozici článku 5 a 6
směrnice Rady 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů z roku 1991.
V této souvislosti by bylo vhodné se zabývat nejprve otázkou, koho zákonná
úprava považuje za oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu.
Definice

oprávněného

uživatele

rozmnoženiny

počítačového

programu

byla

do právního řádu České republiky nově zavedena až významnou novelou autorského
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zákona v roce 2006 (zákon č. 216/2006 Sb.), a to pomocí ustanovení § 66 odstavec 6
autorského zákona. Definici oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového
programu v uvedené směrnici či souvisejících komunitárních právních předpisech
nenajdeme. Zákonodárci České republiky zvolili opačný, iniciativní přístup vedený
chvályhodným úmyslem, nicméně výsledek jejich snažení u části odborné veřejnosti
budila v době přijetí rozpaky. Nicméně i přes zmíněný fakt přejděme k zákonnému
vymezení oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu a zabývejme
se tak otázkou, koho příslušné ustanovení autorského zákona za oprávněného uživatele
rozmnoženiny

počítačového

programu

považuje.

Oprávněným

uživatelem

rozmnoženiny počítačového programu je jednak oprávněný nabyvatel rozmnoženiny
počítačového programu, který má vlastnické nebo jiné právo k rozmnoženině,
a to za účelem jejího využití nikoliv k prodeji. V tomto prvním případě se právní vztah
této osoby odvíjí od rozmnoženiny počítačového programu. Za oprávněného uživatele
rozmnoženiny počítačového programu je dále autorským zákonem považována osoba,
jež je oprávněným nabyvatelem licence počítačového programu. Ve zmíněném případě
se právní vztah této osoby odvíjí od poskytovatele licence. V poslední řadě
je oprávněným uživatelem rozmnoženiny počítačového programu jiná osoba oprávněna
užívat rozmnoženinu počítačového programu. V posledním případě se právní vztah této
osoby odvíjí od rozmnoženiny počítačového programu. Definice oprávněného uživatele
rozmnoženiny počítačového programu pracuje s termínem rozmnoženina počítačového
programu, aniž by byl tento termín definován pomocí právního předpisu. Nicméně
autorský zákon v ustanovení § 66 odst. 2 definuje činnost, jejíž pomocí vznikne
rozmnoženina počítačového programu, tj. rozmnožování počítačového programu.
Rozmnožování počítačového programu je (mimo jiné i) zhotovení rozmnoženiny,
je-li nezbytná k zavedení a uložení počítačového programu do paměti počítače, jakož
i pro jeho zobrazení, provoz a přenos (v obecné rovině definice rozmnožování díla
je upravena v ustanovení § 13 autorského zákona). Závěrem k tomuto podtématu
týkajícímu se definice oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu
dodejme pouze poznámku v tom duchu, že na evropské úrovni judikatura již vyřkla
konkrétní

stanovisko

pro

interpretaci

pojmu

oprávněného

nabyvatele

(v naší terminologii oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu),
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a to v rozsudku Soudního dvora EU ze dne 3/7/2012, ve věci C-128/11, UsedSoft
GmbH v. Oracle International Corp.
Oprávněnému uživateli rozmnoženiny počítačového programu je autorským
zákonem zaručen minimální rozsah práv, jež významně omezuje autora počítačového
programu a právě zmíněné je důvodem, proč problematika oprávněného uživatele
rozmnoženiny počítačového programu je zahrnuta v této kapitole práce. Zmíněná práva
jsou stanovena v ustanovení § 66 odstavec 1 písmeno a) až e) autorského zákona. Právo
v ustanovení § 66 odstavec 1 písmeno b) autorského zákona lze omezit či vypustit
dohodou, neboť se jedná o dispozitivní ustanovení, ostatní práva v ustanovení
§ 66 odstavec 1 autorského zákona omezit nelze, a to z důvodu jejich kogentnosti.
Souhrnně se tak jedná o pět práv, které umožňuji oprávněnému uživateli rozmnoženiny
počítačového programu pracovat s tímto počítačovým programem, a to v zájmu
zajištění funkčnosti softwaru pro jeho uživatele. Stanovení těchto minimálních práv
oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového programu pomocí zákonné normy
bylo vedeno zejména snahou legalizovat situace, ke kterým v praxi docházelo
(zakoupení softwaru bez právního důvodu203). Jedná se o důležitá práva zejména
v oblasti proprietárního softwaru. V této souvislosti musíme dodat, že v mnoha
případech licenční podmínky s globální aspirací s těmito právy oprávněného uživatele
rozmnoženiny počítačového programu často nepočítají a stávají se tak v částech
zabývajících se zákazy těchto práv s ohledem na platnou právní úpravu neplatnými.
Pro účely této práce pouze vyjmenujme oprávnění oprávněného uživatele
rozmnoženiny

počítačového

programu,

jež

mu

byla

autorským

zákonem

stanovena ustanovením § 66 odst. 1. Dle zmíněného ustanovení do práva autorského
nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, jestliže
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
203

AUJEZDSKÝ, J.: Právní aspekty volně šiřitelných počítačových programů, publikováno na
http://www.root.cz/specialy/licence/
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počítačového programu. Dále pak do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel
rozmnoženiny počítačového programu, jestliže 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. Mimo jiné do práva autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny
počítačového programu, jestliže si zhotoví záložní rozmnoženinu počítačového
programu, je-li nezbytná pro jeho užívání nebo pokud 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. A nakonec do práva
autorského nezasahuje oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu,
jestliže 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.
V této souvislosti si ještě z pohledu dovolím praktickou poznámku v tom
smyslu, že autorský zákon zakazuje, aby byly informace získané v rámci těchto
omezení využity k vývoji, zhotovení nebo k obdobnému využití podobného softwaru
nebo k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorská práva IT firmy.204
Shrneme – li výše zmíněná zákonem garantovaná oprávnění oprávněného
uživatele rozmnoženiny počítačového programu, vykrystalizují tím tři omezení
autorských práv ve prospěch oprávněného uživatele rozmnoženiny počítačového
204

JANSA, L., OTEVŘEL, P., Softwarové právo. Praktický průvodce právní problematikou v IT. 1. vydání. Brno :
Computer Press, a.s., 2011, 40 s. ISBN 987-80-251-3458-0.
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programu, kterými jsou: a) omezení autorských práv za účelem instalace a běžného
provozu počítačového programu (spolu s právem jeho interpretace z důvodu instalace
počítačového programu), b) omezení autorských práv za účelem pořízení záložní
rozmnoženiny počítačového programu, c) omezení autorských práv za účelem dosažení
interoperability počítačového programu (propojení) s jiným softwarem. Zopakujme,
že osobou, která může využít stanovených omezení autorského práva, je každý
oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu, který smí i přes existenci
autorských práv nakládat s počítačovým programem způsoby taxativně uvedenými.205
Při aplikaci zákonných licencí platí je oprávněný uživatel rozmnoženiny
počítačového programu povinen své jednání podrobit tzv. tříkrokovému, přesněji
třístupňovému, testu upravenému v ustanovení § 29 odst. 1 autorského zákona, který
platí obecně pro všechny výjimky a omezení práva autorského a který je možno chápat
podle některých názorů jako restriktivní či zužující výkladové autorskoprávní pravidlo.
Jsou stanovena jen úzce účelová dovolená užití děl, neboť se svou povahou vždy jedná
o výjimečný zásah do cizího práva absolutní právní povahy.206 Tříkrokový test je právně
zakotven v ustanovení § 29 autorského zákona, dle kterého jsou stanoveny níže uvedené
tři kroky, které musí být splněny, aby mohlo dojít ze strany oprávněného uživatele
rozmnoženiny počítačového programu k výkonu jemu svěřených práv ustanovením
§ 66 autorského zákona. Prvním krokem, který musí být učiněn, je splnění podmínky,
dle které výjimky a omezení autorského práva lze uplatnit jen ve zvláštních případech
stanovených tímto zákonem. Jedná se o omezení výlučného majetkového práva dílo
užít. Tento první krok má svůj původ v mezinárodním právu autorském. Druhým
krokem je splnění podmínky, dle které užití díla není v rozporu s běžným způsobem
užití díla. Následuje poslední krok, jímž je zajištění toho, aby nebyly nepřiměřeně
dotčeny zájmy autora.

205

TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, 628 s. ISBN 978-80-7179608-4.
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I přesto, že podmínky tříkrokového testu jsou systematicky zařazeny
v části kapitoly týkající se garantovaných minimálních práv oprávněného uživatele
rozmnoženiny počítačového programu, musíme mít na paměti, že tříkrokový test
je interpretační pomůcka pro všechny případy bezesmluvního užití, to znamená, že musí
být aplikován jak v případě využívání garantovaných minimálních práv oprávněného
uživatele rozmnoženiny počítačového programu, tak i v ostatních případech omezení
výlučného autorského práva, jimiž jsou ostatní zákonné licence či volná užití díla.
V případě bezesmluvního užití díla lze omezení rozsahu práva autorského využít tedy
pouze tehdy, pokud toto omezení projde podmínkami tříkrokového testu. O tříkrokovém
testu lze hovořit jako o materiální podmínce bezesmluvního užití díla, a to vedle
jednotlivých zákonných skutkových podstat, jež představují podmínku formální,
přičemž by konkrétní nakládání s dílem představovalo užití dovolené, je potřeba,
aby byly splněny obě tyto podmínky.207
6.6.

Spotřebitelské smlouvy v IT
Ač téma spotřebitelských smluv bylo v různých částech této práce již vícekráte

zmíněno, tato podkapitola si bere za cíl toto téma vysvětlit, a to zejména z toho důvodu,
že například licenční podmínky v určitém případě mohou být modifikovány příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku zabývajícími se spotřebitelskými smlouvami.
Už název spotřebitelské smlouvy je matoucí a zavádějící v tom smyslu,
že se nejedná o zvláštní smluvní typ jako je například kupní smlouva, smlouva
o dílo či smlouva mandátní. O spotřebitelských smlouvách mluvíme tehdy, pokud jsou
smluvními stranami určité smlouvy dodavatel a spotřebitel. Dodavatel vystupuje
v rámci své podnikatelské činnosti a poskytuje spotřebiteli své výrobky či služby,
kdežto spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské
činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání. Z toho jasně vyplývá,
že postavení smluvních stran určuje, zda se jedná o spotřebitelské smlouvy či nikoliv.
Z tohoto důvodu rovněž nelze smluvně vyloučit právní úpravu na ochranu spotřebitele,
207
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a to především z toho důvodu, že automaticky ze zákona dochází k omezení automonie
smluvních stran s ohledem na nerovné postavení spotřebitele.
Příslušná

ustanovení

spotřebitelských

smluv

je

nutno

aplikovat

i na autorskoprávní oblast, konkrétně při výkladu například licenčních podmínek,
protože se často stává, že software si zakoupí fyzická osoba, která jej nevyužije
k podnikatelské či jiné výdělečné činnosti a tudíž má v tomto případě postavení
spotřebitele s příslušnými garantovanými právy. Zmíněné je důvodem, proč téma
spotřebitelských smluv je zahrnuto v této práci.
A nyní k tomuto tématu již konkrétně. Právní úprava spotřebitelských smluv
je provedena pomocí ustanovení § 51a a následující občanského zákoníku.
Nový občanský zákoník problematiku spotřebitelských smluv upravuje pomocí
ustanovení § 1810 až § 1867 (ustanovení o závazcích ze smluv uzavřených
se spotřebitelem) s tím, že definice spotřebitele obdobná definici shora uvedené
je obsažena v úvodních ustanoveních nového občanského zákoníku, konkrétně
v ustanovení § 419. Za prvé by bylo vhodné zmínit interpretační pravidlo, jež musí být
využito při výkladu práv a povinností vzniklých ze smluvního vztahu dodavatel spotřebitel. Toto pravidlo je obsaženo v ustanovení § 55 odstavec 3 občanského
zákoníku a říká následující. V pochybnostech o významu spotřebitelských smluv
je nutno postupovat příznivěji pro spotřebitele. Stejné pravidlo je obsaženo v ustanovení
§ 1812 nového občanského zákoníku. Toto interpretační pravidlo je třeba mít na zřeteli
například při výkladu již zmíněných licenčních podmínek. Pokud na jedné straně
licenční smlouvy figuruje spotřebitel a na druhé dodavatel ve smyslu uvedených
ustanovení občanského zákoníku, musíme podle názoru autorky jím uzavřenou licenční
smlouvu chápat jako smlouvu spotřebitelskou, jejíž úprava je limitována zaručenými
právy spotřebitele, jejich neúplný výčet je uveden níže a současně na jejíž úpravu
dopadá zmíněné interpretační pravidlo. Oba zmíněné případy (zaručená práva
spotřebitele spolu s použitím interpretačního pravidla) tak mohou obsah licenční
smlouvy výrazně modifikovat.
Jen namátkou na tomto místě uveďme pár zásadních zaručených práv
spotřebitele, jež jsou garantována příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Tak například jsou neplatná ta smluvní ujednání, jež jsou v neprospěch spotřebitele.
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Konkrétně se spotřebitel nemůže vzdát svých práv a jinak zhoršit své postavení,
jež například pramení z odpovědnosti za škodu a z odpovědnosti za vady. Nepřípustná
se tak s poukazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku stávají ujednání
smluvních stran, která vylučují práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady
či odpovědnosti za škodu. A právě v tomto ohledu se střetává právní úprava na ochranu
spotřebitele

s příslušnými

ustanoveními

licenčních

podmínek

týkajících

se odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu. Dojdeme tak k závěru, že zmíněná
ustanovení licenčních podmínek se stávají pro smluvní vztah, kde figuruje spotřebitel,
neplatnými.
6.7.

Zaměstnanecká díla (Pracovněprávní smlouva s programátorem)

Pracovněprávní smlouva s programátorem je zahrnuta ve výkladu jednotlivých
smluv, se kterými se můžeme často setkat v IT oblasti; je však nutno říci,
že se bude zabývat dvěma na sebe navazujícími a vzájemně se prolínajícími tématy,
jimiž jsou právní úprava zaměstnaneckého díla a již zmíněná pracovněprávní smlouva
s programátorem, respektive její podstatné náležitosti, avšak nikoli z hlediska zákoníku
práce, ale z hlediska vztahu k zaměstnaneckému dílu. Výklad právní úpravy
zaměstnaneckého díla byl záměrně zahrnut k výkladu o pracovněprávní smlouvě
s programátorem, protože dle mého názoru bez uceleného výkladu problematiky
zaměstnaneckého díla by nebylo možné se odpovědně zabývat podstatnými náležitostmi
pracovněprávní smlouvy s programátorem, která náleží do oblasti pracovního práva
a nikoli práva autorského, kterým se zabývá tato práce.
A nyní již konkrétně přistupme k výkladu prvního podtématu této části práce, kterou
je právní úprava zaměstnaneckého díla. Tato úprava je obsažena v ustanovení
§ 58 autorského zákona. Ač zaměstnaneckým dílem může být jakýkoliv výtvor tvůrčí
činnosti autora, pro zjednodušení a zejména pro účely této práce budeme
zaměstnaneckým dílem rozumět počítačový program. Dílo či v konkrétním případě
počítačový program může mít statut díla zaměstnaneckého pouze v případě, vznikne - li
ke splnění povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli
(ustanovení § 58 odst. 1 autorského zákona), tedy v našem případě ze vztahu
založeného pracovní smlouvou. Nemusí se vždy jednat o vztah založený pouze pracovní
smlouvou, tento vztah může vzniknout i na základě dohody o provedení práce
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či dohody o pracovní činnosti či v případě agenturního zaměstnávání nebo z obchodněprávního vztahu člena orgánu ke společnosti. Dílo vytvořené zaměstnancem nikoliv
ke splnění povinností z pracovněprávního vztahu, byť v přímé souvislosti s výkonem
práce (použití pracovních prostředků zaměstnavatele), není zaměstnaneckým dílem.208
Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda či plat, dále pak i právo na přiměřenou
odměnu, a to v případě, že mzda nebo plat je v nepoměru k zisku z využití majetkových
autorských práv. Toto zákonné právo nicméně musíme s ohledem na téma této práce
korigovat, a to z toho důvodu, že právo na přiměřenou odměnu nelze přiznat v případě
vytvoření softwaru jako zaměstnaneckého díla. Právě zmíněné je zakotveno
v ustanovení § 58 odstavec 6 a 7 autorského zákona, jež reflektuje odlišné povahu
IT produktů.
Zaměstnanec sice dává osobní vklad, nicméně na druhé straně zaměstnavatel vnáší
organizační a materiální prostředky a vytváří tím podmínky ke vzniku zaměstnaneckého
díla a tak má zásadní vliv na vznik softwaru. Dalo by se s nadsázkou říci,
že zaměstnanec jako autor se zaměstnavatelem tvoří symbiózu, a to z toho důvodu,
že bez jejich spolupůsobení by software nikdy nemohl vzniknout. Vývoj softwaru
a zejména zužitkování jeho hodnoty předpokládá nemalé finanční investice nejen
do mezd zaměstnanců, ale i do materiálního vybavení firmy, obchodního zázemí,
a konečně také do marketingu spojeného se šířením softwaru.209 S ohledem na výše
zmíněnou mimotvůrčí investici zaměstnavatele došlo k posílení jejich právního
postavení.
Ač tomu nebylo tak vždy, postupem času došlo novelizacemi autorského zákona
k tomu, že zmíněné ustanovení autorského zákona upravuje mechanismus ochrany
investice IT společnosti do vývoje softwaru a vytváří tak podmínky pro možnou
návratnost investice.
208
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Jakým způsobem je tedy ochrany investice IT firmy především dosaženo?
Dle platné právní úpravy, není-li jiné dohody do doby vytvoření díla (jedná se tak
o jedno z četných dispozitivních ustanovení autorského zákona), zaměstnavatel
vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 autorského zákona svým jménem a na
svůj účet autorova majetková práva k dílu, jež autor vytvořil ke splnění svých
povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu. Z autorskoprávního hlediska
je nerozhodné, zda k užití díla dochází v rámci předmětu činnosti zaměstnavatele
či nikoliv.210 S ohledem na výše zmíněné je současně zřejmé, pomineme-li povinnosti
zaměstnance plynoucí ze zákoníku práce, že pokud zaměstnanec odmítá vydat software
či pokud s ním sám nakládá, dopouští se protiprávního jednání vůči svému
zaměstnavateli, a to z toho důvodu, že pokud má zaměstnavatel právo vykonávat
majetková práva k tomuto softwaru, je současně oprávněn k fyzickému předání
softwaru od zaměstnance po jeho dokončení. Tím je míněno zejména předání
zdrojového kódu k tomuto softwaru a veškeré vztahující se dokumentace. Pokud je tedy
s ohledem na výše zmíněné zaměstnavatel oprávněn k výkonu majetkových autorských
práv k softwaru, je tudíž oprávněn k nejdůležitějšímu rozhodování týkajícího
se dispozice se softwarem, a tím je rozhodování o licenční politice k softwaru.
V této souvislosti ještě dodejme, že právo výkonu autorských majetkových práv vzniká
zaměstnavateli ze zákona již okamžikem vzniku díla.
Výkon majetkových práv zaměstnavatele lze podle ustanovení § 58 odst. 1
autorského zákona postoupit ze strany zaměstnavatele na třetí osobu pouze
se souhlasem autora, ledaže se tak děje při prodeji podniku nebo jeho části.
(tzn. bez jeho souhlasu). Pouze pro zopakování dodejme, že se nejedná o převod
autorských majetkových práv jakožto takových, ale jen o převod práva jejich výkonu.
V této souvislosti ještě dodejme, že autorský zákon neřeší otázku formy autorova
souhlasu s postoupením výkonu majetkových práv. Není tak vyřešena například otázka,
zda stačí obecné budoucí svolení autora či je nutný autorův souhlas ke konkrétnímu
postoupení určité osobě. Dále není autorským zákonem vyřešeno, zda ten, na koho
210
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výkon majetkových práv přešel, je oprávněn jej postupovat dál či zda lze souhlas autora
s postoupením výkonu majetkových autorských práv odvolat či nikoliv.211
Na druhé straně zaměstnanci zůstávají holá majetková práva k autorskému dílu.
Holým

majetkovým

právem

rozumíme

právo

bez

možnosti

jeho

využití.

Proč je zaměstnavatel oprávněn pouze k výkonu těchto majetkových práv, proč nejsou
na něj ze zákona převedena? Odpověď na tuto otázku hledejme v principu
nepřevoditelnosti autorských práv zakotveném v současném autorském zákoně.
Dle stávající právní úpravy jsou majetková práva nepřevoditelná, výkon těchto práv
je však ze zákona omezen ve prospěch zaměstnavatele, nicméně nemůže docházet
k jejich přechodu ve prospěch zaměstnavatele. Shrneme – li výše uvedené, dostaneme
se k tomuto závěru. Zaměstnavatel není nabyvatelem těchto práv (rozuměj majetkových
práv) původním ani odvozeným, nýbrž je nabyvatelem pouhého oprávnění vykonávat
výlučná majetková autorská práva na místo autora.212 Doplňme pouze, že zaměstnavatel
s ohledem na výše uvedené nepotřebuje již udělení licence k výkonu těchto práv.
Zaměstnavatel je k výkonu majetkových práv ze zákona oprávněn, nikoliv povinen,
takovou povinnost může stanovit však smlouva mezi autorem a zaměstnavatelem.213
Nicméně pokud dojde ke stavu, že zaměstnavatel majetková autorská práva
nevykonává, je ve prospěch zaměstnance stanoveno v ustanovení § 58 odst. 3
autorského zákona právo požadovat udělení licence jeho osobě. Jedná se o ochranné
ustanovení ve prospěch oprávněného zájmu autora na exploataci jeho díla.214 Nicméně
211
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i toto právo má své meze. Zaměstnavatel nemusí udělit licenci k tomuto dílu
zaměstnanci například v případě, když obsah zaměstnaneckého díla je předmětem
obchodního tajemství zaměstnavatele. Nicméně k využití tohoto práva zaměstnavatele
musí vždy existovat závažné důvody pro neudělení licence.
Do této doby byla řeč pouze o majetkových autorských právech k zaměstnaneckému
dílu. Položme si nyní otázku, v jakém režimu jsou osobnostní autorská práva týkající
se

zaměstnaneckého

díla.

Zaměstnanec

má

k dílu

vytvořenému

v rámci

pracovněprávního vztahu autorská práva osobnostní, nicméně i zde v zájmu ochrany
investice zaměstnavatele a výkonu majetkových práv je upravena vyvratitelná právní
domněnka zakotvená v ustanovení § 58 odstavec 4 autorského zákona, která stanoví,
že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným
dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby zaměstnavatel uváděl
zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem. Dále navazující odstavec
(tj. ustanovení § 58 odstavec 5 autorského zákona) stanoví, že v případě skončení
pracovněprávního vztahu před dokončením díla či v případě vzniku odůvodněné obavy,
že dílo nebude dokončeno včas a řádně, zaměstnanec svolil k dokončení nehotového
díla. Výše uvedeným dochází k zohlednění skutečnosti, že i výkon osobnostních
autorských práv může mít významné majetkové reflexy.215
Dostáváme se k otázce, jak dlouho je software vytvořený v rámci splnění
pracovních úkolů pro zaměstnavatele zaměstnaneckým dílem s právy jednoho subjektu,
na druhé straně s omezením práv subjektu druhého, jež byly zmíněny výše. Jakékoliv
dílo, tudíž i software neztrácí statut zaměstnaneckého díla ani po skončení
pracovněprávního vztahu. Co se stane se zaměstnaneckým dílem, dojde – li k zániku
zaměstnavatele? V případě zániku zaměstnavatele s právním nástupcem (jedná
se například o případ fúze podniku či případ dědictví po zaměstnavateli, jež byl
fyzickou osobou) majetková autorská práva přecházejí na právního nástupce. Zánikem
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nebo smrtí zaměstnavatele, který byl oprávněn vykonávat majetková práva
k zaměstnaneckému dílu, a který nemá právního nástupce, nabývá oprávnění k výkonu
těchto práv autor.216 Jedná se o případ například likvidace podniku zaměstnavatele,
a jak bylo již uvedeno v jedné z předcházejících kapitol této práce, nastupuje
konsolidační zásada uvedená v ustanovení § 58 odstavec 2 autorského zákona.
Abychom zcela vyčerpali téma zaměstnaneckých děl, je třeba se zastavit ještě
u problematiky vztahu softwaru jako zaměstnaneckého díla a díla na objednávku,
a to konkrétně nad vztahem ustanovení § 61 a 58 odstavec 7 autorského zákona. Druhé
zmíněné ustanovení upravuje specifické postavení počítačových programů a stanoví,
že počítačový program se považuje za dílo zaměstnanecké, byl - li vytvořen autorem
na objednávku. Došlo tak k rozšíření rozsahu právní úpravy zaměstnaneckých děl
i na některá díla vytvořená autorem na objednávku.217 To znamená, že v tomto případě
přísluší objednateli postavení zaměstnavatele, protože vykonává majetková práva
k softwaru, jejichž výkon vznikl na základě jeho objednání. Tudíž se objednateli
v případě objednání softwaru u autora na základě smlouvy o dílo dostává silnější pozice
než na základě ustanovení § 61 autorského zákona, protože v jiném případě
než je objednání softwaru, má objednatel automaticky ze zákona pouze poskytnutou
zákonnou účelovou licenci k objednanému dílu (nikoliv výkon majetkových autorských
práv). Jedná se tak o posílení postavení investora (rozuměj objednatele softwaru) oproti
objednateli jiného druhu díla, kterému autorský zákon přiznává pouze oprávnění k užití
díla k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Nicméně věc je komplikovanější v tom ohledu,
že výše uvedené závěry platí pouze v případě, že na straně zhotovitele softwaru figuruje
fyzická osoba. Máme tím na mysli například programátora jako osobu samostatně
výdělečně činnou na základě živnostenského oprávnění, která nemůže být již s ohledem
na toto oprávnění v zaměstnaneckém poměru. V případě, že objednatel objednal
216
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vytvoření softwaru u IT firmy, tedy u právnické osoby, nemůže zaměstnanecké dílo
vzniknout (rozuměj oprávnění objednatele vyplývající ze zaměstnaneckého díla),
protože IT firma jako právnická osoba není autorem (a podle stávající právní úpravy
také být nemůže), ale pouze vykonavatelem majetkových práv. Objednaný software
nevznikl na základě smlouvy o dílo (jak by tomu bylo v případě programátora –
živnostníka), ale de facto na základě pracovní smlouvy uzavřené mezi IT firmou a jejím
zaměstnancem. Shrneme – li problematiku díla na objednávku, a to s ohledem na osobu
stojící na straně zhotovitele softwaru, dojdeme k tomu závěru. Oprávnění k výkonu
majetkových práv objednateli nevzniká, pokud je zhotovitelem ze smlouvy o dílo jiná
osoba než autor, zejména zaměstnavatel autora.218 Toto oprávnění k výkonu
majetkových autorských práv je tedy i v případě objednání zachováno IT firmě coby
zaměstnavateli. Ještě jedna věc v nastíněné problematice způsobuje problémy.
Je jím otázka, jakou typovou smlouvu objednatel uzavře se zhotovitelem softwaru,
jímž je fyzická osoba (programátor – živnostník), aby mu byla ze zákona automaticky
přiřknuta oprávnění zaměstnavatele k vytvořenému softwaru. Musí se totiž jednat pouze
o smlouvu o dílo, nikoliv například o mandátní smlouvu či kupní smlouvu, na jejímž
základě se prodávají již hotové produkty. Z uvedeného vyplývá závěr, že se nejedná
o software vytvořený na objednávku, pokud je již alespoň z podstatné části zhotoven,
a to bez ohledu na to, že na straně zhotovitele je autor -programátor jakožto fyzická
osoba. Udělení práv k softwaru, který je již hotový nebo u něhož dochází v souvislosti
s implementací jen k nepodstatným úpravám (např. customizace), probíhá na základě
licenční smlouvy. O vytvoření softwaru na objednávku tedy nejde.219
Než přejdeme k druhé části této kapitoly, která se zabývá podstatnými náležitostmi
pracovní smlouvy s programátorem ve vztahu k zaměstnaneckému dílu, dovolte
mi citovat závěr převzatý z odborné literatury k tématu zaměstnaneckých děl, jež
218
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konstatuje stávající právní úpravu tohoto tématu, a to zejména co do pohledu ryze
praktického, a který současně nastiňuje možnou právní úpravu v budoucnu, jež by více
vyhovovala reálnému životu v IT oblasti. Autorem počítačového programu může být
pouze fyzická osoba – programátor a nikoliv právnická osoba – IT firma
/zaměstnavatel/. Práva k softwaru tak nabývá autor a zaměstnavatel je pouze vykonává.
Tuto koncepci shledáváme jako naprosto nedostatečnou vzhledem k tomu, že drtivá
většina programů vzniká jako výsledek podnikání IT firem. Ty investují nemalé
prostředky do technického vybavení, iniciují vznik softwaru po stránce definice
funkcionality a vedení programátorského týmu a financují celý vývoj. Jde o nedostatek
české legislativy, která platí i přesto, že Směrnice 2009/24/ES v čl. 2 odst. 1 umožňuje,
aby právní předpisy členského státu za nositele autorských práv označily právnickou
osobu.220 Uvedená směrnice zmíněnou otázku ponechává na právní úpravě členských
států, Česká republika zvolila přístup, dle kterého se při určení autorství vychází
ze zásady pravdivosti.
Současný autorský zákon posiluje postavení zaměstnavatele oproti předchozí právní
úpravě.221 Jak právní úprava tedy platila dříve? Nastolením této otázky se tak plynule
dostáváme k historii právní úpravy zaměstnaneckých děl. Dle předchozího autorského
zákona (tj. dle zákona č. 35/1965 Sb.) bylo ustanovením § 17 odst. 1 právo
k zaměstnaneckému dílu upraveno tím způsobem, že zaměstnavatel byl oprávněn
využívat dílo vědecké nebo umělecké vytvořené jeho zaměstnancem ke splnění
povinností vyplývajících z pracovního poměru k plnění svých úkolů náležejících
do jeho činnosti bez dalšího autorova svolení (pokud však nedocházelo k vydání či
jinému uveřejnění díla). Podrobnější podmínky užití díla vytvořeného ke splnění
povinností vyplývajících z pracovního poměru upravovala smlouva uzavřená mezi
zaměstnavatelem a autorem. Nicméně již v této době byla tehdy platnou právní úpravou
220
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stanovena výjimka pro počítačové programy jako zaměstnanecká díla, protože
dle ustanovení § 17 odst. 5 zmíněného zákona v případě absence dohody mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem platilo, že autorské právo k počítačovému programu
vytvořenému zaměstnancem ke splnění povinnosti vyplývající z jeho pracovního
poměru vykonává zaměstnavatel. Již v této právní úpravě bylo stanoveno právo výkonu
autorského práva týkajícího se počítačového programu jako zaměstnaneckého díla
svědčícího bez dalšího zaměstnavateli. Půjdeme – li ještě hlouběji do právní historie,
narazíme na právní úpravu zaměstnaneckého díla obsaženou v dalším autorském zákoně
(tj. zákon č. 115/1953 Sb.). Dle ustanovení § 19 uvedeného zákona byl zaměstnavatel
oprávněn užít zaměstnanecké dílo pouze v případě, že rozmnoženiny tohoto díla užil
zdarma.
Ačkoliv se současná právní úprava zaměstnaneckého díla nejeví jako zcela ideálním
řešením, které zejména v IT oblasti plně nekoresponduje s praxí (tj. zaměstnavatelovo
oprávnění vykonávat svým jménem a na vlastní účet autorská majetková práva
vztahující se k zaměstnaneckému dílu a nikoliv převod autorských majetkových práv na
zaměstnavatele, jež by praxi vyhovovalo mnohem lépe), dá se závěrem této části
podkapitoly konstatovat fakt, že právní úprava zaměstnaneckého díla doznala mnohých
významných

změn,

jež

posilují

postavení

zaměstnavatele

jakožto

subjektu,

jež je v postavení investora, z jehož popudu zaměstnanecké dílo vzniká.
Nyní už se plynule dostáváme k otázce, jaké podstatné náležitosti by z hlediska
vztahu

k zaměstnaneckému

dílu

(nikoli

z hlediska

zákoníku

práce)

kvalitně

propracovaná pracovní smlouva měla mít, je – li uzavírána s programátorem či osobou
na obdobné pozici jako je například IT konzultant, IT architekt či analytik na straně
zaměstnance. Na prvním místě je nutné uvést, že by kvalitní pracovní smlouva měla
obsahovat ustanovení týkající se pracovní náplně. Pracovní náplň nemusí být přímo
uvedena v pracovní smlouvě, může být zachycena například v dokumentu s názvem
zadání pracovního úkolu, jež se stává nedílnou přílohou pracovní smlouvy. Pracovní
úkol programátora může být definován například jako vytvoření programu pro mzdovou
evidenci podle konkrétního projektu. V této souvislosti je nutné poukázat na fakt,
že jako zcela nevyhovující se jeví úprava, kdy je druh práce určitého programátora
či analytika v pracovní smlouvě uveden s odkazem na katalog prací zaměstnanců státní
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správy. Přesná a určitá smluvní úprava týkající se pracovní náplně konkrétního
programátora je nutná zejména k tomu, aby bylo možné určit, zda napsaný software
je dílem zaměstnaneckým či nikoliv (tedy zodpovězení otázky, zda byl napsán na pokyn
zaměstnavatele ke splnění pracovních úkolů či nikoliv). V případě kladné odpovědi
vznikají zaměstnavateli k tomuto počítačovému programu automaticky ze zákona
oprávnění probraná výše. Vymezení druhu práce (pracovní pozice) má rozhodující vliv
pro určení, zda zaměstnavatel může využít autorským zákonem chráněný výsledek
práce. Pokud by totiž např. analytik vyvinul počítačový program (byť v pracovní době),
ale nikoli ke splnění povinností vyplývajících z pracovního vztahu k zaměstnavateli,
pak by nemohl zaměstnavatel tento program jakkoliv licencovat či s ním jinak nakládat
(např. spojit s jiným programem), a toto právo by náleželo pouze zaměstnanci jakožto
autoru programu. Cokoliv, co není vytvořeno ke splnění pracovněprávních úkolů
v rámci sjednaného druhu práce (systémová analýza, systémový design, dílčí část
softwaru), nemůže být bez následné licenční smlouvy se zaměstnancem jakkoliv
zaměstnavatelem využito (ani pro vlastní účely, ani ve prospěch zákazníka).222 Obdobná
úprava o pracovní náplni by neměla chybět ani ve smlouvě o výkonu funkce jednatele
v případě, že tato osoba bude ze své pozice pro společnost vytvořit software,
a to z toho důvodu, že zaměstnaneckým dílem je rozuměno i dílo, které vznikne
ze vztahu společnosti a člena orgánu této společnosti, jehož úkolem je tento software
vytvořit. Zde jako příklad uvádím pracovní popis programátora, jenž je obsažen
v samostatném dokumentu stejného jména, jež tvoří přílohu pracovní smlouvy:
Zaměstnanec na pozici programátor zodpovídá: za programování softwarových
projektů na základě analýzy, za realizaci úprav stávajících projektů v různých
vývojových prostředích, za komunikaci se zákazníkem za účelem upřesnění zadání
projektu, za tvorbu dokumentace k projektům, za instalaci projektů v prostorách
zákazníka,

za

školení

uživatelů

vyvíjených

projektů

v prostorách

zákazníka,

za poprodejní podporu k realizovaným projektům, za vykonávání i ostatních činností
v rámci své kompetence na základě pokynů vedoucího oddělení systémů či ředitele
společnosti. Výše uvedené činnosti musí být ze strany zaměstnance realizovány kvalitně
222

JANSA, L., OTEVŘEL, P., Softwarové právo. Praktický průvodce právní problematikou v IT. 1. vydání. Brno :
Computer Press, a.s., 2011, 78 s. ISBN 987-80-251-3458-0.
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a v požadovaném termínu s ohledem na důsledné dodržování metodiky projektového
řízení a vypracování dokumentů, které jsou součástí projektové dokumentace.
Mezi

další

podstatné

náležitosti

kvalitně

provedené

pracovní

smlouvy

s programátorem patří dále ustanovení informující o režimu zaměstnaneckých děl.
Konkrétně tedy by v pracovní smlouvě mělo být uvedeno, že veškerá díla vytvořená
zaměstnancem ke splnění jeho pracovních povinností k zaměstnavateli mají režim
zaměstnaneckého díla. I když oprávnění zaměstnavatele pramení automaticky
z autorského

zákona,

pro

jistotu

by

zaměstnanec

měl

být

informován,

že bere na vědomí fakt, že zaměstnavatel vykonává autorská majetková práva k dílu,
jež on vytvořil z důvodu splnění jeho pracovních povinností, a dál že on z titulu
zaměstnance není oprávněn tento software užívat, tedy ani šířit sám-šlo by o neplatné
smlouvy. Z důvodu předejití sporů v budoucnu by neměly chybět v pracovní smlouvě
informativní ustanovení o tom, tato práva zaměstnavatele k zaměstnaneckému dílu
trvají i po skončení pracovněprávního vztahu. Je možno upravit v pracovní smlouvě
například tímto způsobem: Zaměstnanec bere na vědomí, že veškerá díla,
která zaměstnanec vytvoří ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
ve znění pozdějších předpisů, ke splnění svých povinností vyplývajících z tohoto
pracovně – právního vztahu jsou díly zaměstnaneckými podléhající podmínkám
ustanovení § 58 zmíněného zákona. Zaměstnanec je srozuměn se skutečností,
že zaměstnavatel v souladu s autorským zákonem svým jménem a na svůj účet bude
vykonávat veškerá autorská majetková práva k dílům vytvořeným v rámci pracovně právního vztahu. Zaměstnanec si je vědom faktu, že výše zmíněné zůstává skončením
jeho pracovního poměru nedotčeno.
Dále pak by měla být zaměstnanci pracovní smlouvou konkretizována povinnost
oznámit zaměstnavateli vytvoření softwaru spolu s povinností předat zaměstnavateli
zdrojový kód a dokumentaci vztahující se k tomuto počítačovému programu.
Dále by měla pracovní smlouva stanovit zaměstnanci povinnost vydání prohlášení
o původnosti softwaru po jeho vytvoření (tj. povinnost zaměstnance vhodnou formou
zaměstnavateli sdělit, že při tvorbě softwaru nevyužil jiného autorského díla třetí
osoby). Pro snadnější dispozici zaměstnavatele se softwarem by si zaměstnavatel měl
vymínit v pracovní smlouvě svolení zaměstnance s postoupením oprávnění výkonu
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majetkových autorských práv třetí osobě a současně souhlas zaměstnance s neuvedením
jeho jména při šíření tohoto softwaru. Například tímto způsobem: Zaměstnanec tímto
uděluje zaměstnavateli svolení k postoupení práva výkonu majetkových práv třetí osobě.
Smluvní strany se dohodly na skutečnosti, že zaměstnanec netrvá na uvedení svého
jména na šířeném díle ze strany zaměstnavatele.
I když právo na dodatečnou odměnu v případě nepoměru mzdy zaměstnance k zisku
ze zaměstnaneckého díla se výslovně (dle ustanovení § 58 odst. 6 ve spojení s odst. 7
autorského zákona) autorským zákonem nevztahuje k počítačovým programům, bylo
by vhodné v rámci předejití sporů v budoucnu o této skutečnosti zaměstnance
informovat konkrétním ustanovením již v pracovní smlouvě. V pracovní smlouvě
je možno ošetřit tímto způsobem: Zaměstnavatel tímto informuje, že odměna
za vytvoření díla je již zahrnuta ve mzdě a že zaměstnanec nemá nárok na dodatečnou
přiměřenou odměnu.
Vzhledem k faktu, že současný zákoník práce výslovně stanoví povinnost
mlčenlivosti pouze pro kategorii vedoucích zaměstnanců, je více než praktické tuto
povinnost mlčenlivosti a zákaz konkurence řadového programátora smluvně ošetřit
již v pracovní smlouvě. Pracovní smlouva by měla obsahovat závazek zaměstnance,
že nebude to (tj. kategorii citlivých informací, know-how zaměstnavatele),
s čím se v pracovním poměru k zaměstnavateli seznámil, využívat k tvorbě shodných
či obdobných softwarů, a to jak pro sebe, tak pro třetí osobu. Za porušení této
povinnosti ze strany zaměstnance by měla být smluvena adekvátní smluvní pokuta.
Do pracovní smlouvy lze uvést například tímto způsobem: Zaměstnanec je povinen
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti
se pracovněprávním vztahem založeným touto smlouvou a o skutečnostech týkajících
se činnosti a vnitřních vztahů zaměstnavatele (tj. zejména informace o zákaznících
a obchodních partnerech, o obchodní strategii, o tvorbě a struktuře cen, o mzdových
poměrech u zaměstnavatele, informace a podklady vztahující se k softwarovým řešením,
jež byly vytvořeny zaměstnancem, či se kterými i jiným způsobem přišel zaměstnanec
do styku), a to i po skončení pracovně - právního vztahu založeného touto smlouvou.
Zaměstnanec je dále povinen zdržet se jakéhokoliv jednání poškozující dobré jméno
a prosperitu zaměstnavatele. Veškeré informace a zkušenosti získané při výkonu práce
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nebo v přímé souvislosti s ní jsou nehmotným majetkem zaměstnavatele a zaměstnanec
je povinen je zpracovávat a předávat zaměstnavateli bez zkreslení a v úplné formě,
a to bezprostředně poté, co je obdržel nebo získal; v případě porušení zmíněných
povinností je zaměstnanec povinen vrátit zaměstnavateli veškerý majetkový prospěch,
který mu následkem tohoto jednání vznikl, jakožto uhradit zaměstnavateli škodu jeho
jednáním vzniklou.
Dá se říci, že jakýkoliv software napsaný bývalým zaměstnancem je zneužitím
citlivých

informací

zaměstnavatele

a

jednáním

nekalosoutěžním?

Ne

vždy

se při odchodu zaměstnanců bude jednat o nekalou soutěž a může jít pouze o „vlastní
konkurenční podnikání“ bez jakýchkoliv protiprávních projevů. Každý má právo
podnikat, a pokud se rozhodne podnikat ve stejném oboru, tak to automaticky
neznamená nekalou soutěž. Nicméně opatrnosti na straně IT firmy není nikdy dost
ve

vztahu

k analytikům,

programátorům

či

vedoucím

zaměstnancům.223

Tímto se plynule dostáváme k otázce ochrany citlivých informací ze strany
zaměstnavatele. Zaměstnavatel by měl učinit zejména následující preventivní kroky,
kterými jsou zejména definice citlivých informací, úprava sankcí při zneužití těchto
informací a v neposlední řadě faktická ochrana těchto informací. Jak již bylo výše
uvedeno, nedá se říci, že vlastní konkurenční podnikání zaměstnance ve stejném oboru
je vždy nekalou činností, nicméně pokud zaměstnanec zneužije obchodní tajemství
bývalého zaměstnavatele, mívá toto zneužití následující projevy: využití nikoliv veřejné
databáze

(dodavatelé,

odběratelé

zaměstnavatele),

přetahování

zaměstnanců

zaměstnavatele (viz ustanovení § 44 obchodního zákoníku - generální klauzule nekalé
soutěže), poskytování informací o problémech zaměstnavatele (viz ustanovení
§ 50 obchodního zákoníku - zlehčování), podobnost názvu, loga, webu zaměstnavatele
(viz ustanovení § 47 obchodního zákoníku - nebezpečí vyvolání záměny, viz ustanovení
§ 48 obchodního zákoníku - parazitování na pověsti, eventuálně zásah do práv
z ochranné známky). Jednotlivé projevy tohoto chování budou konkrétně probrány

223

JANSA, L., OTEVŘEL, P., Softwarové právo. Praktický průvodce právní problematikou v IT. 1. vydání. Brno :
Computer Press, a.s., 2011, 90 s. ISBN 987-80-251-3458-0.
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v navazující kapitole týkající se problematiky nekalé soutěže upravené obchodním
zákoníkem, na tomto místě jsou zmíněny pouze z důvodu systematického výkladu.
7. O C H R A N A P O Č Í T A Č O V É H O P R O G R A M U
7.1.

Obecně k ochraně počítačového programu
Úvodem této kapitoly by bylo vhodné učinit krátký historický exkurz a uvést,

kdy vznikla potřeba právní ochrany počítačového programu. Historie počítačů
jako takových sahá do přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století, kdy
existovaly sálové počítače s rozměry, které zabíraly opravdu jednu místnost.
V této době nevznikaly problémy s nelegálním šířením počítačových programů,
a to zejména z toho důvodu, že média pro uchování dat byla málo přenosná. Jednalo
se především o děrovací štítky, magnetické pásky, velké magnetické disky. Situace
se rasantně změnila na konci sedmdesátých let minulého století, kdy došlo k masovému
rozšíření osobních počítačů. Ruku v ruce se zmenšením počítače jako takového muselo
dojít i ke zmenšení záznamových médií a současně ke zvyšování jejich kapacity.
V tomto případě již bylo s ohledem na velikost myslitelné odcizit paměťové médium
počítače uchovávající počítačový program. Dalším důvodem tohoto počínání byl i fakt,
že v té době, o které mluvíme a i dlouho po ní, software byl velmi drahým artiklem,
a proto mnoho subjektů volilo cestu nelegálního šíření počítačového programu
před řádným uzavřením licenční smlouvy, na jejímž základě by byli oprávněni software
po právu užívat.
Dalo by se říci, že první státy, které právně zareagovaly na nelegální šíření
počítačových programů a zavedly ve svých právních řádech prostředky právní ochrany
softwaru, byly Spojené státy americké, v Evropě pak především Německo.
Než přejdeme k systematickému výčtu druhů právních ochran softwaru existujících
v České republice, učiníme dvě poznámky o dnes již neplatných dokumentech,
jež se na poli právní ochrany počítačového programu objevily jako první a jejíž pomocí
byl počítačový program chráněn. První zmínky o ochraně počítačového programu
obsahoval dnes již neplatný hospodářský zákoník (tj. zákon č. 109/1964 Sb.),
a to konkrétně ve svém ustanovení § 235, kterým garantoval ochranu autorského práva
zahraničního subjektu, jež vytvořil software. Z uvedeného logickým výkladem dojdeme
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k závěru, že tuzemský software chráněn tímto ustanovením nebyl; byl však chráněn
autorským zákonem, pokud splňoval pojmové znaky autorského díla. Dále
v této souvislosti za zmínku stojí Dohoda o obchodních vztazích uzavřená v roce 1990
mezi tehdy Československem a Spojenými státy americkými, na jejímž základě
Československo převzalo závazek chránit software na bázi práva autorského.
Nyní po výše zmíněném úvodu zabývajícím se převážně historickými
poznámkami

k tomuto

tématu

přistupme

k přehledu

druhů

právní

ochrany,

jež v současnosti poskytuje právní řád České republiky.
Na prvním místě zmiňme ochranu počítačového programu pomocí autorského
práva. Ochrana počítačového programu pomocí autorského práva se v současné době
jeví jako celosvětově universální a relativně jediný fungující a existující nástroj právní
ochrany počítačových programů. Nejde sice o řešení ideální, a to z toho důvodu,
že neodpovídá dynamice oboru, ale o řešení tradiční a dlouhodobě fungující. Generální
ochrana počítačových programů právem autorským vznikla prakticky v důsledku
celosvětové právní nouze a z dlouholetého nedostatku politické vůle států světového
společenství k přijetí mezinárodní ochrany speciální.224 Od osmdesátých let minulého
století byl tento způsob ochrany počítačových programů pomocí mezinárodních úmluv
na poli autorskoprávním transponován do většiny právních řádů a postupem času
tak došlo k masivní kodifikaci autorského práva jakožto prostředky ochrany
počítačového programu. Ač byl nalezen relativně fungující prostředek ochrany
softwaru, nutné je na tomto místě dodat, že tato ochrana má svůj velký tento zápor.
Ochrana počítačových programů právem autorským není úplně vhodná, a to v důsledku
zvláštní

povahy

těchto

nehmotných

statků,

která

má

v sobě

více

rysů

průmyslověprávních než autorskoprávních.225 Vlastním hospodářským smyslem
ochrany počítačových programů je totiž chránit vyjádření myšlenky v jejím
224
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systematickém celku pokynů určených stroji za účelem řešení dané úlohy,
což se povahově víceméně vymyká zvláštnímu ochrannému systému autorskoprávnímu,
protože samotné literární, umělecké nebo vědecké ztvárnění této myšlenky
není z hlediska hospodářského využití počítačových programů, na rozdíl od tradičních
předmětů práva autorského, až tak významné.226 Z uvedeného jasně vyplývá,
že autorskoprávní ochranu nelze použít pro případ, kdy si jiný subjekt vypůjčí myšlenku
a zpracuje ve svém počítačovém programu jinak. Na tento případ nedopadá ochrana
pomocí autorského práva a je třeba hledat jiný prostředek právní ochrany.
Počítačový program lze chránit rovněž pomocí použití příslušných ustanovení
občanského

zákoníku,

jež

se

zabývají

tématikou

osobnostních

práv.

Pomocí všeobecného práva osobnostního lze chránit i takový počítačový program, který
nesplňuje legální definici počítačového programu dle autorského zákona. Dále pak
možno použít proti tomu, kdo nelegálně zpracovává či šíří počítačový program, ochranu
pomocí nekalosoutěžních ustanovení uvedených v obchodním zákoníku, přičemž
na tomto místě zmiňme jen to, že na rozdíl od ochrany pomocí autorského práva,
je zde možnost v případě využití institutů v obchodním zákoníku zmíněných zasáhnout
i proti tomu, kdo si vypůjčí myšlenku a svůj počítačový program zpracuje odlišným
způsobem. Ve výčtu tradičních způsobů právní ochrany počítačových programů
nesmíme opomenout trestněprávní ochranu a konečně ochranu pomocí smluvní úpravy
stran, která se využívá zejména v případě tvorby softwaru, potažmo jeho užívání
a dalšího šíření.
Nyní se dostáváme odbornou veřejností k často diskutované otázce ochrany
počítačového programu pomocí průmyslových práv. Záměrem této kapitoly není
vyčerpávajícím způsobem popsat všechny druhy ochrany, spíše nastínit možné
prostředky ochrany, jejich výhody a nevýhody. Proto je tato problematika zde zmíněna
pouze okrajově, a to zejména z důvodu systematického výkladu. Ochranou
počítačového programu pomocí průmyslových práv by došlo k vytvoření jakéhosi
monopolu IT firmy jakožto jeho vynálezce na určitou dobu. Pokud hovoříme obecně
226
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o IT, máme na mysli obor, ve kterém dochází k dynamickému vývoji a tímto zmíněným
monopolem by mohla nastat situace, kdy by došlo k zpomalení vývoje v této oblasti,
což se jeví z pohledu trhu jako významný zápor této ochrany. Vytvořením zmíněného
monopolu by tak mohlo současně dojít ke zneužívání dominantního postavení
a ke zneužívání konkurence. Na druhé straně IT firmy by jistě tento monopol
pociťovaly jako

určitý

klad,

protože

by

došlo

k ochraně

jejich

investice

do softwarového produktu.
Ochrana počítačového programu pomocí průmyslových práv je hojně využívána
ve Spojených státech amerických, nicméně zaměřme se na situaci v České republice,
kde je situace odlišná a ochrana pomocí průmyslových práv se zde plošně nevyužívá
z následujícího důvodu. Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, ve znění pozdějších
předpisů, vylučuje patentovatelnost samotných počítačových programů. Patentová
ochrana nemůže být použita ve prospěch softwaru, protože ten sám o sobě neřeší
technický problém, což je základním pojmovým znakem vynálezu, který je patentem
chráněn. Nicméně zde je možné nalézt právní kličku v tom smyslu, že zmíněný zákon
již umožňuje patentovat vynálezy realizované počítačem. V uvedeném případě
lze chránit počítačový program jako součást technického řešení určitého vynálezu
a tímto způsobem zajistit počítačovému programu ochranu pomocí průmyslových práv.
Doplňme v zájmu systematického výkladu, že je myslitelná ještě ochrana počítačového
programu pomocí ochrany užitnými vzory, jež upravuje zákon č. 478/1992 Sb.,
o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů. Rozdíl užitného vzoru od vynálezu
spočívá v tom, že řešení problému přesáhne rámec pouhé odborné dovednosti,
a poté již může nastoupit ochrana pomocí právního předpisu zabývajícího
se problematikou užitných vzorů. Dodejme pouze, že počítačové programy jsou v tomto
případě chráněny stejně jako u patentového práva, pokud se stanou součástí technického
řešení.
Než přejdeme k výkladu o jednotlivých typech právní ochrany počítačového
programu a jejich specifik, závěrem by bylo vhodné dodat skutečnost, že všechny
zmíněné druhy ochrany je možno využít nezávisle i souběžně.
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7.2. Ochrana podle autorského zákona
Ochrana počítačového programu pomocí autorského práva byla v systematickém
výkladu v předchozí kapitole této práce zmíněna na prvním místě s tím, že se jedná
o celosvětově universální a relativně jediný fungující a existující nástroj právní ochrany
počítačových programů. Dále v této úvodní části práce týkající se způsobů ochrany
počítačových programů bylo uvedeno, že se sice nejedná o řešení ideální, a to z toho
důvodu, že neodpovídá dynamice oboru, nýbrž o řešení tradiční a dlouhodobě fungující.
Závěrem bylo ve výše nastíněném výkladu o druzích ochrany počítačového programu
uvedeno, že generální ochrana počítačových programů právem autorským vznikla
prakticky v důsledku celosvětové právní nouze a z dlouholetého nedostatku politické
vůle států světového společenství k přijetí mezinárodní ochrany speciální.
Nyní se tak dostáváme k otázce vyjmenování určitých kladů, jakož i záporů tohoto
způsobu ochrany počítačového programu. Hlavním kladem ochrany počítačového
programu za pomoci autorského práva je především fakt, že tato ochrana se poskytuje
automaticky, zcela zdarma a na celém světě. Naopak záporem této ochrany
je skutečnost, že ochrana pomocí autorského práva se neposkytuje myšlence díla
(v konkrétním případě myšlence, na které je založen počítačový program),
ale až

jejímu zpracování

autorem

(v konkrétním

případě programátorem).

Tento významný zápor byl již rozebrán v předcházející kapitole, není důvodu se k němu
tedy vracet, nicméně na tomto místě je vhodné zopakovat, že autorskoprávní ochranu
počítačového programu tak lze uplatnit pouze proti nelegálnímu šíření tohoto
počítačového programu, nikoliv však proti osobě, která si vypůjčí myšlenku a zpracuje
ji odlišným způsobem ve svém počítačovém programu.
Podíváme – li se do historie, zjistíme, že první ochrana počítačového programu
pomocí autorského zákona byla stanovena již dnes neplatným autorským zákonem
(tj. zákonem č. 35/1965 Sb.), respektive jeho novelou č. 89/1990 Sb. Ač se jedná
o první výslovné zakotvení ochrany počítačového programu v autorském zákoně,
je nutné dodat, že předpokladem ochrany počítačového programu pomocí autorského
práva byla zákonem vyžadována jeho jedinečnost-individualita, stejně jak tomu bylo
požadováno i u ostatních děl a že byl počítačový program chráněn autorským zákonem
i bez výslovného uvedení. Účinností nového autorského zákona, tj. od roku 2000
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tato právní úprava doznala změny v souladu s mezinárodními úmluvami a právem
komunitárním v tom smyslu, že předpokladem ochrany počítačového programu pomocí
autorského práva již není zákonem vyžadována individualita počítačového programu,
nýbrž pouze jeho původnost jakožto kvantitativně nižší stupeň či autorskoprávně slabší
prvek oproti individualitě díla. Účinností dnes platného autorského zákona dochází
tak k významnému posunu v tom směru, že od zmíněné doby je ochrana počítačového
programu v České republice na mezinárodní úrovni.
Nyní již přejdeme k výkladu konkrétních ustanovení autorského zákona,
jež se zabývají ochranou počítačového programu. Na prvním místě je v rámci této
tématiky nutné vyložit ustanovení § 40 autorského zákona mající povahu generální
klauzule. Důvodem je následující skutečnost. Jednotlivé soukromoprávní skutkové
podstaty neoprávněných zásahů do práva autorského nejsou autorským zákonem zvlášť
upraveny a mohou být velmi rozmanité.227 Konkrétně tedy zmíněné ustanovení
autorského zákona stanoví, že ochrany pomocí autorského práva se může domáhat
autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný
zásah. Pomocí této generální klauzule je autor oprávněn se domáhat svých nároků proti
všem formám ohrožení či porušení jeho autorského práva. Z uvedeného vyplývá dělení
autorskoprávních deliktů na delikty ohrožovací a porušovací. Může tak dojít ze strany
rušitele k neoprávněnému zásahu či hrozby zásahu do osobnostních práv autora
či do majetkových práv autora. Co se týče míry zavinění rušitele, autorským zákonem
je konstruována objektivní odpovědnost rušitele, to znamená, že se úmyslné zavinění
rušitele nevyžaduje. Jedná se o společný prvek s ochranou hospodářské soutěže, jejíž
porušení lze také učinit pomocí nedbalostního jednání, prokázání úmyslu rušitele není
třeba. Tato problematika bude rozebrána v následujících kapitolách. Ochranu pomocí
autorského práva poskytují v prvním stupni krajské soudy (viz ustanovení § 9 odstavec
2 občanského soudního řádu). Krajské soudy jsou oprávněny rozhodovat záležitosti
nároků z autorskoprávní ochrany stejně jako v jiných věcech týkajících se nehmotných
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statků. Nicméně na druhou stranu podle některých názorů například spory z plnění
licenčních smluv jsou oprávněny rozhodovat místně příslušné okresní soudy.
Pokud došlo k deliktu ohrožovacímu či deliktu porušovacímu, má autor právo
se domáhat níže uvedených nároků. Zmíněné nároky autorský zákon uvádí
v demonstrativním výčtu, který je obdobný jako výčet nároků z nekalé soutěže. Na
prvém místě je nutné zmínit určovací nárok autora, to znamená právo autora na určení
svého autorství (nejde však o určovací žalobu ve smyslu občanského soudního řádu).
Tento nárok je upraven v ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) autorského zákona. Dále pak
zmiňme zápůrčí nárok autora upravený v ustanovení § 40 odst. 1 písm. b) autorského
zákona, na základě kterého je autor schopen domoci se nečinnosti neoprávněně jednající
osoby (zejména zákaz neoprávněné výroby, odbytu, dovozu, vývozu, sdělování díla
veřejnosti) a tím mu do budoucna zakázat ohrožení svého práva. Dále pak má autor
autorským zákonem stanoven nárok informační (viz ustanovení § 40 odst. 1 písm. c)
autorského zákona), tj. nárok na sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití
aj. Významný nárok poskytnutý autorským zákonem na základě ustanovení
§ 40 odst.1 písm. d) ve prospěch autora je nárok odstraňovací nebo – li restituční.
Pomocí zmíněného se autor domůže odstranění následků zásahu do svého autorského
práva a současně obnovení právního vztahu před tímto neoprávněným zásahem
(např. stažení rozmnoženiny díla, zničení rozmnoženiny díla, zničení nástrojů
potřebných k výrobě rozmnoženiny díla aj.). V neposlední řadě je autor k ochraně svého
autorského práva oprávněn využít nároku satisfakčního, který je upraven v ustanovení
§ 40 písm. e) autorského zákona, jehož použitím dojde k poskytnutí přiměřeného
zadostiučinění, jež může být ve formě omluvy či ve formě peněžní. Omluva má před
zadostiučiněním v peněžní formě přednost a peněžní forma zadostiučinění nastupuje
až v případě, pokud by se zadostiučinění v jiné formě nejevilo jako postačující.
O výši zadostiučinění v penězích rozhodne soud, při svém rozhodování o jeho konkrétní
výši přihlédne k závažnosti újmy, okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.
V této souvislosti je nutné zmínit důležitý fakt. Právo na peněžité zadostiučinění smrtí
postižené osoby zaniká a nepřechází na dědice.228 Závěrem z výčtů nároků autora
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stanovených mu autorským zákonem uveďme ještě nárok na uveřejnění rozsudku
na náklady rušitele. Je vhodné ještě doplnit, že nároky autora uvedenými výše není
dotčeno právo autora na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení podle
obecných právních předpisů (viz právní úprava bezdůvodného obohacení uvedená
v ustanovení § 451 a násl. občanského zákoníku a právní úprava náhrady škody
uvedená v ustanovení 420 a násl. občanského zákoníku, resp. v ustanovení § 373 a násl.
obchodního zákoníku). Autorský zákon výslovně stanoví vzájemnou nepodmíněnost
těchto nároků podle autorského zákona a občanského zákoníku s tím, že stanoví určitá
vodítka k výpočtu výše náhrady ušlého zisku a bezdůvodného obohacení.
Dle ustanovení § 40 odstavec 4 autorského zákona se autor může domáhat místo
skutečně ušlého zisku výši odměny, která by byla obvyklá za získání licence v době
neoprávněného zásahu, stejně tak je výše bezdůvodného obohacení zmíněným
ustanovením autorského zákona stanovena na dvojnásobek odměny, která by byla
obvyklá za získání licence v době neoprávněného zásahu. Výše uvedené nároky
plynoucí z osobnostních autorských práv (na určení autorství) jsou ze zákona
nepromlčitelné. Ostatní nároky se promlčují v obecné tříleté promlčecí lhůtě,
pokud není zákonem stanovená lhůta jiná (např. čtyři roky v obchodním zákoníku).229
Mohlo by se zdát s ohledem na již uvedené, že nároky vyplývající z porušení
autorského práva ze strany třetí osoby přísluší výhradně autorovi. Toto tvrzení je nutno
korigovat s ohledem na ustanovení § 41 autorského zákona v tomto směru. Autorovi,
spoluautorovi, dědici přísluší stejné nároky vzniklé z porušení autorského práva,
jež byly ve výčtu uvedeny výše. Nicméně jak již bylo zmíněno, toto tvrzení neplatí ve
sto procentech, protože například na dědice autora nepřechází právo na zadostiučinění
v penězích. Jiným osobám přísluší v souladu s výše uvedeným ustanovením jen právo
výkonu některých výše uvedených nároků. Jedná se například o zaměstnavatele autora
(tj. osoba, jíž byl výkon majetkových práv k dílu svěřen ze zákona) či nabyvatele
výhradní licence. Těmto osobám svědčí v souladu s ustanovením § 41 autorského
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zákona pouze nárok zápůrčí, nárok odstraňovací, nárok sdělení informací, nárok
na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Tyto subjekty jsou oprávněny
se jich domáhat nezávisle na autorovi, z tohoto důvodu není nutná autorova součinnost.
Autorský zákon zmíněné nároky vyplývající z autorskoprávní ochrany díla odnímá
autorovi a dává jiným, výše zmíněným subjektům, nicméně ostatní nároky zůstávají
autorovi zachovány a je oprávněn je vlastním jménem vymáhat (například nárok
na určení svého autorství). Nároky vyplývající z osobnostního základu autorského práva
zůstávají autorovi zachovány.230
V předchozím textu byla podrobně rozebrána generální klauzule, nyní se závěrem
této kapitoly z důvodu systematiky omezíme pouze na vyjmenování tří skutkových
podstat vztahujících se k autorskoprávní ochraně, jimiž jsou: technické prostředky
ochrany práv, informace o správě práv k dílu a v poslední řadě skutková podstata
nebezpečí vyvolání záměny, to vše upravené v ustanovení § 43 až 45 autorského
zákona. S ohledem na fakt, že v kapitole této práce týkající se nekalé soutěže bude
uvedena rovněž skutková podstata vyvolání nebezpečí záměny, bylo by na místě
vysvětlit rozdíl mezi oběma skutkovými podstatami upravenými v různých právních
předpisech. Skutková podstata nebezpečí vyvolání záměny dle autorského zákona
nechrání dílo jako takové, nýbrž jen jeho autorským zákonem taxativně stanovené části
díla, jimiž jsou název a vnější úprava díla. V této souvislosti dodejme,
že není vyžadováno, aby název díla či vnější úprava díla splňovaly pojmové znaky díla
dle autorského zákona. Pojmové znaky autorskoprávní ochrany předmětných částí díla
povahově vychází z hlediska soutěžněprávního, ale nejde o ni, což poněkud vybočuje
z koncepce platného českého autorského zákona.231 Skutková podstata vyvolání
nebezpečí záměny upravena v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku
zabývajících se nekalou soutěží dopadá na širší okruh případů nekalosoutěžního jednání
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oproti uvedené skutkové podstatě nebezpečí vyvolání záměny dle autorského zákona,
nicméně tato tématika bude rozebrána v následujících kapitolách této práce.
7.3.

Ochrana pomocí občanského zákoníku

Pokud hovoříme o ochraně počítačového programu pomocí občanského zákoníku,
máme na mysli především příslušná ustanovení týkající se všeobecných osobnostních
práv. Všeobecné osobnostní právo je upraveno v ustanovení § 11 až § 16 občanského
zákoníku s názvem ochrana osobnosti. Jak již bylo v úvodních kapitolách této práce
jednou uvedeno, předmětem práv na ochranu osobnosti jsou jednotlivé stránky a osobní
projevy určité fyzické osoby, generální klauzule stanoví tento demonstrativní výčet:
právo na ochranu života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti jakož i soukromí,
svého jména a projevu osobní povahy. S ohledem na téma této práce by bylo vhodné na
tomto místě se omezit pouze na konstatování, že je možné teoreticky uvažovat ochranu
pomocí všeobecného práva osobnostního upraveného v občanském zákoníku (a chránit
tak i takový počítačový program, který nesplňuje legální definici dle autorského zákona
v tom smyslu, že nesplňuje ani podmínku původnosti díla).
Stejně tak by bylo možné touto cestou zahájit obranu i v případě, že někdo
označí za autora počítačového programu fyzickou osobu a ona autorem není, neboť toto
označení může být na újmu její osobnosti a tudíž se lze domáhat obrany stejnou cestou
pomocí všeobecného práva osobnostního, jakož i v případě, když někdo si osobuje
autorství cizího díla. Rozhodnou skutečností pro uplatnění uvedených způsobů ochrany
(tj. zda využít ochranu pomocí autorského zákona či občanského zákoníku) je rozdílný
typ nehmotného ideálního statku. Rozhodnou skutečností pro uplatnění uvedených
způsobů ochrany bude zejména to, zda účinky zásahu směřují vůči vlastnosti určité
fyzické osoby vyjadřovat se uměleckým nebo vědeckým tvůrčím způsobem, popřípadě
tyto účinky směřují přímo vůči dílu jako výsledku této činnosti nebo zda dochází
k zásahu do sféry obecné ochrany osobnosti jako je zejména dobré jméno či dobrá
pověst osoby.232 Na samý závěr této kapitoly dodejme, že tuto ochranu počítačového
programu je možno využít nezávisle i souběžně s ochranou pomocí autorského práva.
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Jak již bylo uvedeno v úvodních kapitolách této práce, nový občanský zákoník
pomocí ustanovení § 81 odst. 2 poskytuje ochranu zejména životu a důstojnosti člověka,
jeho zdraví a právu žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnosti, cti, soukromí
a jeho projevům osobní povahy.
7.3. Ochrana dle obchodního zákoníku
Pokud mluvíme o ochraně počítačového programu pomocí obchodního zákoníku,
máme na mysli především konkrétní jeho ustanovení týkající se nekalé soutěže.
Pro další výklad bude určující generální klauzule nekalé soutěže, již obsahuje
ustanovení § 44 obchodního zákoníku a především jedna ze skutkových podstat nekalé
soutěže, kterou je porušování obchodního tajemství upravené v ustanovení
§ 51 obchodního zákoníku.
Úvodem této kapitoly by bylo vhodné zmínit skutečnost, že softwarový produkt
určité odborné znalosti, zkušenosti, dovednosti včetně jeho zdrojového kódu
je za určitých podmínek možno zahrnout pod pojem know-how či pod širší pojem
obchodního tajemství. Vyloučeno není chránit počítačové programy jako předměty
obchodního tajemství, jež požívají absolutní ochrany podle obchodního zákoníku,
pokud splní příslušné legální pojmové znaky podle obchodního zákoníku.233 Obchodní
tajemství ustanovení § 17 obchodního zákoníku definuje jako předmět práv náležejících
k podniku. 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. Výslovnou ochranu obchodního tajemství
ve smlouvách /o mlčenlivosti/ či v jiných dokumentech lze však doporučit,
a to vzhledem k tomu, že je to často jediný způsob, jak jednoduše dokázat vůli firmy
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dané informace chránit.234 Stejně tak by tomu mělo být i v případě pracovních smluv
se zaměstnanci.
Než se dostaneme k výkladu konkrétní skutkové podstaty nekalé soutěže spočívající
v porušování obchodního tajemství, nesmíme opomenout problematiku generální
klauzule nekalé soutěže zakotvenou v ustanovení § 44 obchodního zákoníku.
Je totiž třeba mít na zřeteli, že jako nekalou soutěž nelze kvalifikovat každé jednání,
třebaže může být soutěžiteli nepříjemné a způsobovat mu újmu. Aby tomu tak bylo,
musí k soutěžnímu chování přistoupit ještě další okolnosti, které je činí nepatřičným
a hodným postihu.235 Dle zmíněného ustanovení je nekalou soutěží jednání
v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku (první podmínka), které je v rozporu
s dobrými mravy (druhá podmínka) soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným
soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům (třetí podmínka). Nekalá soutěž
se zakazuje. Aby se určité jednání dalo kvalifikovat jako nekalosoutěžní, musí být
kumulativně splněny tři výše zmíněné podmínky. Dále zmíněné ustanovení
vyjmenovává demonstrativně skutkové podstaty nekalé soutěže, jimiž jsou například
klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny,
parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení,
zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství nebo ohrožování
zdraví spotřebitelů a životního prostředí. Obecně k využití ochrany počítačového
programu pomocí příslušných ustanovení o nekalé soutěži je nutné dodat,
že soutěžněprávní ochrana je možná jen, pokud se jedná o soutěžní jednání
v obchodním styku v oboru počítačových programů. Jak je z citace generální klauzule
nekalé soutěže zřejmé, porušení pravidel o hospodářské soutěži stačí i potencionální
hrozba vzniku škody. Nicméně na druhou stranu je jasné, že pouze potencionální hrozba
vzniku škody bez škody samotné je těžko dokazatelná. Aby bylo možné zodpovědět
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otázku, zda se jedná o nekalou soutěž ze strany jiného soutěžitele či nikoliv, v případě
sporu soudní orgány zkoumají zejména následující znaky: převzetí výkonu soutěžitele
v souvislosti s neoprávněným ziskem informací, porušení povinnosti ze smlouvy,
odlákávání zaměstnanců, prozrazení obchodního tajemství, omezení hospodářské
soutěže v důsledku napodobení sortimentu, apod. Tak například přetahování zákazníků
lze považovat za nekalou soutěž, konkrétně porušení generální klauzule.236
Z různých výše vyjmenovaných skutkových podstat nekalé soutěže se podrobněji
zastavíme s ohledem na téma této práce u dvou, jimiž jsou vyvolání nebezpečí záměny
upravené v ustanovení § 47 obchodního zákoníku a porušení obchodního tajemství
(viz ustanovení § 51 obchodního zákoníku). Dle ustanovení § 47 obchodního zákoníku
je vyvolání nebezpečí záměny mimo jiné definováno jako napodobení cizích výrobků,
jejich obalů nebo výkonů (ledaže by šlo o napodobení v prvcích, které jsou již z povahy
výrobku funkčně, technicky nebo esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá
opatření, která od něho lze požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň
podstatně omezil), pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny
nebo klamavou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením
nebo výrobky anebo výkony jiného soutěžitele. V souvislosti s tématem této práce
se omezíme pouze na poznámku, že ochranu počítačového programu pomocí tohoto
ustanovení obchodního zákoníku je možné využít jen v případě vytvoření obdobného
softwaru, nikoliv však již na ochranu proti pirátskému šíření softwaru. Další zmíněnou
skutkovou podstatou nekalé soutěže uvedenou výše je porušení obchodního tajemství,
jež je příslušným ustanovením obchodního zákoníku definována jako jednání,
jímž konkrétní osoba jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného
využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděla
tím, že jí tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným (např. z technických
předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na základě jejího pracovněprávního vztahu
k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce,
k níž byla soudem nebo jiným orgánem povolána. Technicky vzato se touto citovanou
236
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skutkovou podstatou nekalé soutěže nechrání software, nýbrž pouze myšlenky,
na kterých je tento software založen, a to za podmínky, že tyto myšlenky tvoří obchodní
tajemství firmy. Tuto skutkovou podstatu nekalé soutěže lze tak využít pouze proti
tomu, kdo vytvořil obdobný počítačový program, nikoliv proti pirátskému šíření
nelegálních kopií počítačovému programu. Jedná se tak o obdobný stav, jak tomu bylo
u skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny. I kdyby počítačové programy
nesplňovaly legální pojmové znaky obchodního tajemství a nebylo je proto možno
chránit tímto zvláštním ochranným majetkovým právem, je třeba uvážit možnost, jejich
ochrany v rámci generální klauzule nekalého soutěžního jednání ve smyslu
§ 44 obchodního zákoníku.237
Dodejme ještě pár poznámek o právních prostředcích ochrany proti nekalé soutěži,
jež jsou upraveny pomocí ustanovení § 53 obchodního zákoníku. Porovnáme – li nároky
autora z nekalé soutěže s jeho nároky dle autorského zákona, dojdeme k závěru,
že se jedná o obdobný výčet. V případě, že autorova práva byla porušena, či pouze
ohrožena, nastupují dle obchodního zákoníku v jeho prospěch následující nároky
majetkové i nemajetkové povahy: právo na zdržení se jednání spočívající v nekalé
soutěži ze strany rušitele jeho autorských práv, právo na odstranění závadného stavu,
náhrada škody, vydání bezdůvodného obohacení, přiměřené zadostiučinění. Uvedeným
ustanovením obchodního zákoníku je též připuštěna možnost tohoto zadostiučinění
i v penězích (oproti tomu úprava poskytnutí přiměřeného zadostiučinění v penězích
dle ustanovení § 40 odst. 1 písm. e) autorského zákona je rozvinutější v tom smyslu,
že přiznává zadostiučinění v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění
nejevilo postačujícím. Současně pak stanoví, k jakým kritériím má soud přihlédnut
v otázce výše tohoto zadostiučinění. Jsou jimi závažnost vzniklé újmy, okolnosti,
za nichž k zásahu do práva došlo).
V této souvislosti by bylo vhodné dodat ještě poslední zajímavou poznámku,
že je rozdíl v tom, zda se nekalé soutěže dopustí například zaměstnanec,
který je v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v okamžiku tohoto jednání či jeho
237
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bývalý zaměstnanec, jehož pracovní poměr je již k zaměstnavateli ukončen. Pokud
se takového jednání dopustil zaměstnanec, lze vůči němu postupovat dle zákoníku
práce, pokud se jedná o bývalého zaměstnance, lze ho žalovat z titulu porušení
obchodního tajemství a zákazu nekalé soutěže.238
Závěrem této kapitoly ještě krátký exkurz do právní úpravy nekalé soutěže,
jež bude platná po datu 1. 1. 2014, kdy nabude účinnosti nový občanský zákoník.
Nekalá soutěž je upravena v ustanovení § 2976 až § 2990 nového občanského zákoníku.
Úvodem zmiňme pravidlo obsažené v ustanovení § 2972 citovaného zákona týkajícího
se

chování

v hospodářské

soutěži.

Zmíněným

ustanovením

je

stanoveno,

že kdo se účastní hospodářské soutěže (soutěžitel), nesmí při soutěžní činnosti, ani při
sdružování k výkonu soutěžní činnosti, vlastní účast v hospodářské soutěži nekalou
soutěží zneužívat, ani účast jiných v hospodářské soutěži omezovat. Dále pak je nutno
uvést generální klauzuli nekalé soutěže (viz ustanovení § 2976 nového občanského
zákoníku), dle které kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy
soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům,
dopustí se nekalé soutěže.

Novým občanským zákoníkem je výslovně stanoveno,

že nekalá soutěž se zakazuje. Nový občanský zákoník demonstrativním způsobem
posléze vyjmenovává a definuje konkrétní skutkové podstaty nekalé soutěže, jimiž jsou:
klamavá reklama, klamavé označování zboží a služeb, vyvolání nebezpečí záměny,
parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele, podplácení,
zlehčování, srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná, porušení
obchodního tajemství, dotěrné obtěžování a ohrožení zdraví a životního prostředí.
Srovnáním s aktuálně platnou právní úpravou týkající se nekalé soutěže dojdeme
k závěru, že v nové právní úpravě nekalé soutěže přibyla jedna skutková podstata
nekalé soutěže, kterou je dotěrné obtěžování. Tato skutková podstata nekalé soutěže
má za úkol potírat rozšířené praktiky nevyžádaných obchodních sdělení, protože
dle příslušného ustanovení nového občanského zákoníku je dotěrným obtěžováním
míněno sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo
238
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služeb s využitím zejména telefonu, faxu, elektronické pošty, ačkoliv si takovou činnost
příjemce zjevně nepřeje. Dále je pod definici dotěrného obtěžování zahrnuto sdělování
reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit,
a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.
7.5.

Ochrana pomocí trestního zákoníku
Až do této kapitoly byla řeč o ochraně počítačového programu, jež se nesla

na tzv. soukromoprávní bázi v tom smyslu, že pokud neobstálo mimosoudní jednání
autora a osoby, která protiprávně užívá počítačový program či jiným způsobem
zasahuje do zaručených práv autora k jeho počítačovému programu, bylo nutné
ze strany autora iniciovat soudní řízení, jehož výsledkem byly soukromoprávní sankce.
Autorský zákon a jeho ustanovení se tedy přímo nevztahují na neoprávněné „uživatele“
počítačových programů z jiného pohledu než občanskoprávního (náhrada škody,
bezdůvodné obohacení apod.), neoprávnění uživatelé jsou za své jednání postihováni
dále dle ustanovení trestního zákona.239 Na rozdíl od ochrany autorským zákonem
(i ochrany stanovené občanským či obchodním zákoníkem) ochrana počítačového
programu pomocí trestního práva vyústí v uložení veřejnoprávních sankcí, jež nastupují
nezávisle od soukromoprávních sankcí. I úloha autora, jehož práva byly poškozeny,
je v tomto smyslu jiná, protože není potřeby jeho iniciativy, jak je tomu
v občanskoprávním řízení, kde je na autorovi, zda podá návrh k příslušnému soudu
či nikoliv, neboť trestní řízení se zahajuje z úřední povinnosti a autor, do jehož
autorských práv bylo zasaženo, vystupuje maximálně v roli oznamovatele trestného
činu či roli poškozeného.
Přejdeme – li ke konkrétním skutkovým podstatám, které definují jednání
spočívající v zásahu do autorského práva a jsou jednoznačně využívány k ochraně
počítačového programu, na prvním místě je nutno uvést znění ustanovení § 270 zákona
č.

40/2009

Sb.,

trestní

zákoník,

ve

znění

pozdějších

předpisů

(dále jen „trestní zákoník“), jež upravuje skutkovou podstatu trestného činu porušení
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autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Tento
trestný čin je systematicky zařazen v hlavě VI týkající se trestných činů hospodářských
a v dílu 4 této hlavy zabývajícím se trestnými činy proti průmyslovým právům
a autorskému právu. Skutková podstata tohoto trestného činu je výše zmíněným
ustanovením definována následovně. Kdo neoprávněně zasáhne nikoliv nepatrně
do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému
či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému či televiznímu vysílání nebo databázi,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím
věci nebo jiné majetkové hodnoty. V této skutkové podstatě je zachyceno jak porušení
autorského práva, tak porušení práv příbuzných k právu autorskému. Pro naplnění
této skutkové podstaty trestného činu je zapotřebí zavinění pachatele ve formě úmyslu
a současně vznik škody v minimální výši 5 000,- Kč. Zde je možno shledat rozdíl
od definice skutkové podstaty trestného činu porušování autorského práva, práv
souvisejících s autorským právem a práv k databázi (viz ustanovení § 152 zákona
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů), jež byla upravena v dnes
již neplatném trestním kodexu, a to v tom smyslu, že pro naplnění této skutkové
podstaty trestného činu nemuselo dojít ke vzniku škody. Vraťme se k aktuálnímu znění
skutkové podstaty trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících
s autorským právem a práv k databázi. Jedná se o blanketní normu v tom smyslu,
že odkazuje na aktuální znění autorského zákona, čímž umožňuje, aby při každé změně
autorského zákona nedocházelo ke změně trestního zákoníku. Autorská práva, práva
souvisejících s právem autorským a práva k databázi tak tvoří součást této dispozice.240
Subjektivní stránka tohoto trestného činu byla již zmíněna (viz požadavek zavinění
ve formě úmyslu), dodejme ještě pár slov o objektivní stránce tohoto trestného činu.
Objektivní stránka trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících
s právem autorským a práv k databázi spočívá v skutkové podstatě „zásahu“ do práv
chráněných autorským zákonem. Kvalifikované skutkové podstaty tohoto trestného
činu jsou uvedeny v dalších článcích zmíněného ustanovení a týkají se například
případu vzniku značné škody, jež byla zapříčiněna popsaným jednáním či případu,
240

ŠÁMAL, P.a kol. Trestní zákoník II §140 až 421.Komentář. 2.vydání. Praha:C. H. Beck, 2012, 2737 s.

225

kdy se uvedeného jednání pachatel dopustí v rámci své obchodní činnosti či jiného
podnikání. Na závěr k popisu této skutkové podstaty trestného činu by bylo vhodné
doplnit, že pokud software nesplňuje definici díla dle autorského zákona (tj. pokud
nesplňuje požadavek původnosti), nelze použít ochranu na základě zmíněného
ustanovení trestního zákoníku.
Na okraj zmiňme ještě jednu skutkovou podstatu trestného činu, jež je upravena
v ustanovení § 181 zákona trestního zákoníku, jež definuje trestný čin poškození cizích
práv. Uvádím tento trestný čin z toho důvodu, že se jej může dopustit osoba,
která neoprávněné zasahuje do osobnostních autorských práv, například tím,
že si neoprávněně osobuje autorství k počítačovému programu či k jinému dílu.
Odbočíme – li trochu od tématu, dostaneme se k zajímavé skutečnosti.
Počítačový program je možno užít jako zločinný nástroj. S rozvojem počítačů tak vznikl
ruku v ruce nový obor zločinnosti, jež je nazýván počítačovou kriminalitou. Jedná
se tak o jednu z nejnebezpečnějších forem deliktů, a to zejména z toho důvodu, že užití
počítačové techniky dává pachatelům křídla v tom smyslu, že jsou schopni pomocí
počítače a zejména kvalitního softwaru spáchat trestné činy závažnější, nebezpečnější
či trestné činy, důsledkem jejichž spáchání si pachatelé přijdou na mnohem větší
majetkový prospěch, než by tomu bylo bez užití počítače a softwaru. Výše uvedené
ustanovení trestního zákoníku (tj. jeho ustanovení § 270) chrání počítačový program
jako cíl trestné činnosti. V této práci dále uvádím různorodou směsici trestných činů,
jež jsou spojeny společným faktorem, a tím je počítač a software, i když za počítačovou
kriminalitu lze považovat pouze první subkategorii trestných činů.
Společným jmenovatelem první subkategorie trestných činů je to, že zde figuruje
počítačový program spolu s počítačem jako prostředek k páchání trestných činů.
Jak bylo uvedeno, v tomto případě se jedná o počítačovou kriminalitu, protože dochází
k jejich využití k provedení počítačové operace, kterou pachatel jinému způsobí škodu
či jinou újmu a sebe nebo jiného obohatí nebo získá jinou neoprávněnou výhodu.
V této souvislosti pro jako názorný příklad uveďme příklad kladiva. Kladivo může být
odcizeno, nicméně může být také vražedným nástrojem.
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Do druhé subkategorie spadají trestné činy ve vztahu k počítačům či nosičům
informací, jež jsou v tomto případě chápany jako věci movité. Jedná se například
o trestný čin krádeže (viz ustanovení § 205 trestního zákoníku), zpronevěry
(viz ustanovení § 206 trestního zákoníku) či trestný čin neoprávněného užívání cizí věci
(viz ustanovení § 207 trestního zákoníku).
Do poslední subkategorie trestných činů spadají ty trestné činy, jež jsou
ve vztahu k softwaru a datům obecně. Jedná se například o trestný čin neoprávněného
nakládání s osobními údaji (viz ustanovení § 180 trestního zákoníku), trestný čin
neoprávněného přístupu počítačovému systému a nosiči informací (viz ustanovení
§ 230 trestního zákoníku) či trestný čin opatření a přechovávání přístupového zařízení
a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (viz ustanovení § 231 trestního
zákoníku), nebo již podrobně zmíněný trestný čin porušování autorského práva,
práv souvisejících s autorským právem a práv k databázi definovaný pomocí ustanovení
§ 270 trestního zákoníku.
Závěrem této kapitoly práce by bylo vhodné zmínit, ještě hranici mezi trestným
činem a přestupkem, protože až do této doby byla řeč pouze o konkrétních trestných
činech a nikoliv přestupcích. Dá se obecně konstatovat, že pokud skutek pachatele není
kvalifikován jako trestný čin, stále je tu možnost, že naplní skutkovou podstatu
konkrétního přestupku a pachatel bude stíhán za spáchání přestupku. Rozdíl trestného
činu a přestupku tedy spatřujeme ve stupni nebezpečnosti jednání konkrétního skutku.
Proto ne každé méně závažné porušení autorského práva či licenčních podmínek
znamenat okamžitě trestnou činnost. Intenzita porušení musí dosahovat určitého stupně
závažnosti a společenské škodlivosti, přičemž je na orgánech činných v trestním řízení,
aby tento stupeň vyhodnotily.241 Až do roku 2006 byly přestupky spáchané na poli
autorského práva upraveny v přestupkovém zákoně (zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), nicméně mnohokrát zmíněnou velkou
novelou autorského zákona z roku 2006 došlo k tomu, že skutková podstata přestupku
(viz ustanovení § 105a autorského zákona) a správního deliktu právnických osob
241
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a podnikajících fyzických osob (viz ustanovení § 105b autorského zákona) na poli
autorského práva byla přesunuta do autorského zákona. Skutková podstata
jak přestupku, tak správního deliktu spočívá v neoprávněném užití autorského díla
(ostatní možné formy spáchání tohoto přestupku neuvádím s ohledem na téma této
práce). Je vhodné toto doplnit o informaci, že zmíněným ustanovením autorského
zákona nelze postihnout neoprávněné zásahy do osobnostních autorských práv
a zmíněný zásah je nutno řešit za pomoci využití jiných výše uvedených forem ochrany
počítačového programu. Jak je tomu s právním předpisem, jež řeší otázku procesního
řízení o přestupcích? Pro obecnou právní úpravu přestupkového práva se použije
ustanovení zákona o přestupcích.242
Na úplný závěr této kapitoly ještě drobná poznámka o tom, kdo je odpovědný
za nelegální software instalovaný na firemních počítačích. Jde o to, z popudu jaké osoby
k tomuto jednání došlo. Konkrétně, zda k tomu dal příkaz zaměstnavatel či se tak dělo
s jeho plným vědomím nebo zda se jedná o „čistě soukromou akci“ jednotlivého
zaměstnance týkající se jemu přiděleného počítače k výkonu jeho práce. Až do nedávna
platilo tedy tvrzení, že za nelegálně instalovaný software může být postižen statutární
zástupce zaměstnavatele, správce sítě, či konkrétní zaměstnanec. Nicméně v tomto
ohledu se situace změnila, nesmíme zapomenout na právní úpravu nového zákona,
dle kterého je možné, aby za konkrétní trestný čin byla postižena právnická osoba
jako taková. Jedná se o zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a o řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Trestný čin porušování autorského
práva, práv souvisejících s autorským právem a práv k databázi je vyjmenován
v příslušném ustanovení tohoto zákona jako trestný čin, který může spáchat právnická
osoba, a tudíž není možno ustanovení tohoto zákona při výkladu této problematiky
vynechat. Z uvedeného vyplývá, že za trestný čin porušování autorského práva,
práv souvisejících s autorským právem a práv k databázi již nebude trestně odpovědný
statutární zástupce právnické osoby (v uvedeném případě statutární zástupce
zaměstnance), jak tomu bylo až do nabytí účinnosti uvedeného zákona, nýbrž právnická
242
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osoba jako taková, které může být v řízení proti ní uložen některý z následujících trestů:
zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním
řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí nebo uveřejnění
rozsudku.
7.6.

Softwarové pirátství
Poslední kapitola této práce si klade za cíl probrat tématiku softwarového

pirátství. S tímto pojmem se setkává laická veřejnost zejména v médiích či odborné
literatuře, a z toho důvodu by bylo vhodné úvodem tento pojem definovat.
Poté se budeme zabývat, jakým způsobem lze softwarové pirátství spáchat.
Tato kapitola je zařazena na konec této části zabývající se ochranou počítačového
programu záměrně, protože předchozí kapitoly této části práce se zabývaly
problematikou různých forem ochrany počítačového programu, jejich klady a zápory
a proto není od věci na úplný konec práce uvést, jakým způsobem se musí osoba
porušující autorská práva chovat, aby poté nastoupila právní ochrana počítačového
programu zvolená autorem jako nejvíce vyhovující pro ten určitý, konkrétní případ
porušení autorského práva.
Jak tedy definovat softwarové pirátství? Definic odborná literatura nabízí hned
několik. Softwarovým pirátstvím se rozumí zásah do osobnostních a majetkových
autorských práv k softwaru. Nároky z takového porušení či následky plynou
jak z autorského práva, tak z trestněprávních předpisů.243 Jiným způsobem
lze softwarové pirátství definovat jako porušování autorských práv v souvislosti
s informačními systémy nebo nelegální užití počítačových programů. Shrňme tedy
definování pojmu softwarové pirátství následovně. Pod již lidový pojem softwarového
pirátství spadá jak nelegální software, tak nelegální užití softwaru.244 Možná nás může

243

JANSA, L., OTEVŘEL, P., Softwarové právo. Praktický průvodce právní problematikou v IT. 1. vydání. Brno :
Computer Press, a.s., 2011, 23 s. ISBN 987-80-251-3458-0.

244

JANSA, L., OTEVŘEL, P., Softwarové právo. Praktický průvodce právní problematikou v IT. 1. vydání. Brno :
Computer Press, a.s., 2011, 59 s. ISBN 987-80-251-3458-0.

229

zarazit pojem softwarového pirátství nebo spíše spojení nového termínu (tím je míněn
software) a archaického, jež slovo pirát evokuje. Uvádí se, že původ tohoto označení
(pirátství) lze hledat v 50. letech, a na počátku let šedesátých minulého století,
kdy docházelo k provozování rozhlasového vysílání z lodí zakotvených mimo
teritoriální vody jednotlivých států. Tím se provozovatel vysílání vyhýbal placení
autorských odměn za užití hudebních děl jejich vysíláním rozhlasem.245
Tolik úvodem a nyní již přejděme k otázce, jak se lze softwarového pirátství
dopustit. Aby došlo k naplnění pojmu softwarového pirátství, musí třetí osoba
neoprávněně zacházet s autorským dílem

takovým způsobem,

který přísluší

jen autorovi. Toto zacházení je odvozeno ze způsobů, kterými lze nakládat s autorským
dílem a současně tak koresponduje se způsoby užití díla dle autorského zákona, jež jsou
demonstrativně vyjmenovány v ustanovení § 12 odstavec 4 autorského zákona.
S ohledem na výše uvedené lze softwarové pirátství spáchat tak, že narušitel
porušuje osobnostní autorská práva autora k počítačovému programu. Jedná se o první,
i když ne z ekonomického hlediska tak významnou skupinu možného jednání, jež spadá
pod pojem softwarového pirátství. Tímto jednáním je například jednání spočívající
v přisvojení si autorství cizího počítačového programu. Tohoto jednání se například
může dopustit jeden ze spoluautorů či bývalý zaměstnanec nebo společník
tak, že se vydává za autora počítačového programu s tím, že součásti počítačového
programu jsou nahrazovány vlastními, a to za účelem skrytí původního autora
počítačového programu.
Druhá a ekonomicky důležitější skupina jednání, jež splňuje definici
softwarového pirátství, je porušování autorských majetkových práv k počítačovému
programu. Toto jednání je častější oproti porušování osobnostních autorských práv
k počítačovému programu, a to zejména s ohledem na již zmíněný ekonomický význam
tohoto jednání. Tímto jednáním porušitel autorských majetkových práv získá prospěch
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a na druhé straně autorovi počítačového programu způsobí škodu v mnoha případech
značného rozsahu. Různorodá skupina jednání spadající pod definici softwarového
pirátství z titulu porušování autorských majetkových práv má společnou tu skutečnost,
že se jedná o neoprávněné nakládání s počítačovým programem. Jako nejčastější
skutkové podstaty softwarového pirátství

jsou

v odborné literatuře uváděny

tyto případy: v praxi častý případ instalace legálně získaného softwaru na vícero
počítačů, než povoluje licenční smlouva (jedná se o nelegální užití legálně nabytého
softwaru), použití softwaru bez souhlasu autora, dále pak případy pronájmu, půjčování
počítačového programu bez souhlasu autora (jedná se o případ zpřístupnění
počítačového programu třetím osobám za účelem získání hospodářského prospěchu,
i když někdy může nastat situace, že se porušitel chová tímto způsobem, aniž by bylo
jeho cílem získat z tohoto jednání hospodářský prospěch), pořizování kopií z cizího
legálního softwaru pro osobní potřebu (opět se jedná o častý způsob porušování
autorských majetkových práv), neoprávněné pořizování kopií počítačového programu
nebo dalšího šíření počítačových programů ze sítě internet nad rámec oprávnění
poskytnutého autorem (jedná se například o získání freeware, který je určen
jen pro nekomerční účely, pro plnění pracovních povinností), či v neposlední řadě
případ nelegálního zásahu do zdrojového kódu počítačového programu.
Všechny výše uvedené skutkové podstaty softwarového pirátství mají společné
to, že není třeba zavinění toho, kdo je původcem zásahu do těchto zákonem zaručených
práv autora. Jedná se tedy o objektivní odpovědnost osoby porušující autorská práva.
Závěrem této kapitoly a současně celé práce bychom se mohli dotknout otázky,
jak předcházet výše popsanému jednání ze strany zaměstnanců, jež pro plnění svých
pracovních úkolů využívají svěřené počítače a legálně nainstalované počítačové
programy ze strany zaměstnavatele. Jako vhodné se jeví v pravidelných intervalech
provádět tzv. softwarové audity, jejichž cílem je zjištění, zda jsou na firemních
počítačích instalovány pouze legálně získané softwary. Pokud výsledek softwarového
auditu je záporný, to znamená, došlo ke zjištění, že na počítači je instalován nelegálně
nabytý software, je třeba z tohoto zjištění ze strany zaměstnavatele vyvodit odpovídající
důsledky pro konkrétního zaměstnance. Další způsob, jak udržovat ve firmě stav, kdy
jsou na počítačích nainstalovány pouze legálně nabyté softwary, je spíše preventivního
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rázu. Jsou jím míněna příslušná ustanovení pracovní smlouvy zaměstnance, dle kterého
zaměstnanec svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že přebral počítač pouze s legálním
softwarem.

Dále

touto

pracovní

smlouvou

zaměstnanec

převezme

závazek,

že neinstaluje žádný software bez pokynu zaměstnavatele.
Předchozí odstavec se zabýval problematikou, jak předcházet instalaci
nelegálních softwarů ze strany zaměstnanců a na tomto místě úplným závěrem je třeba
uvést, jak prokázat, že určitý subjekt nabyl software legálně. Toto bude muset
v konkrétním případě prokazovat zaměstnavatel ve vztahu ke všem softwarům,
jež využívají jeho zaměstnanci pro plnění svých pracovních úkolů, tak jakákoliv
jiná osoba, jež užívá určitý software například pro svou potřebu bez jeho dalšího
komerčního využití. Nejsnazším způsobem je schovat si originální CD či jiný nosič
počítačového programu či certifikát pravosti týkající se tohoto počítačového programu,
dále pak je možno legální nabytí počítačového programu prokázat licenční smlouvou
vztahující se k užití tohoto počítačového programu. Není vyloučena ani možnost legální
nabytí počítačového programu prokázat pomocí faktury, na níž bude počítačový
program specifikován.
ZÁVĚR
Cíl této práce, který byl v jeho úvodu stanoven, spočíval zejména v posouzení
platné právní úpravy institutů, jež jsou hojně využívány v oblasti uzavírání IT smluv.
Práce měla odpovědět i na otázku, které instituty jsou stěžejní z pohledu zhotovitele,
které naopak z pohledu objednatele a současně uvést i pravidelné náležitosti smluv
oblasti IT. Tato práce se věnovala postupně těmto vybraným smlouvám: smlouva
o dodání a implementaci softwaru, servisní smlouva, smlouva o mlčenlivosti, licenční
smlouva, dotkla se i problematiky spotřebitelských smluv v IT a v neposlední řadě
zpracovala i problematiku zaměstnaneckého díla spolu podstatnými náležitostmi
pracovní smlouvy uzavírané s programátory. Jak již bylo v úvodu této práce zmíněno,
ostatní témata zde byla zpracována z důvodu uvedení čtenáře do problematiky,
a tudíž si ostatní kapitoly této práce nekladly za cíl podat vyčerpávající výklad ke
zmíněným tématům.
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Mám za to, že jsem popsala aktuální právní úpravu v oblasti IT smluv,
upozornila na významné instituty, jež by ve výše uvedených smlouvách měly být
zakomponovány s ohledem zejména na předcházení možných sporů smluvních stran
v budoucnu. Současně jsem se zabývala právní úpravou, jež bude účinná po datu
1.1.2014, kde nabude účinnosti nový občanský zákoník. Toto zmiňuji zejména
s ohledem na skutečnost, že po tomto datu nebude již platit úprava licenční smlouvy
dnes uvedená v autorském zákoně a nadále se bude postupovat podle právní úpravy
licenční smlouvy uvedené v novém občanském zákoníku. Z mého pohledu bylo tedy
cíle práce dosaženo.
Připouštím si limity každého z nás, a tudíž je třeba konstatovat, že třebaže
mé podhledy na věc a závěry nejsou vyčerpávající a zpracování úplné, problematika
IT smluv mnou zde uvedená a popsaná umožňuje dle mého názoru celkem komplexní
průřez v této práci popsanými instituty s uvedením pádných důvodů, proč a za jakých
situacích je třeba je využít a pro jakou smluvní stranu jsou zejména výhodné.
Za největší přínos této práce spolu s mým pokusem o pohled na věc vedený snahou
o pokud možno reálnou využitelnost této práce v praxi považuji současně i mé příklady
možné smluvní úpravy, jež jsou v textu této práce zvýrazněny kurzívou.
V této souvislosti bych chtěla poděkovat mému zaměstnavateli, který mi umožnil
ukázky textů smluv, jež naše společnost využívá, a které jsem v pracovním poměru
pro ni zhotovila, použít v této práci. Věřím, že mohou být vhodnou inspirací. Na druhou
stranu musím po pravdě uvést fakt, že jsem se při psaní této práce dostala k závěrům,
které rozhodně využiji v praktickém profesním životě, tudíž psaní této rigorózní práce
a čerpání z pramenů současně hodnotím i jako plus pro mou osobu a tudíž potažmo
i pro můj další profesní růst.
Shrnu – li právní úpravu v oblasti IT smluv, při sepisu této práce jsem dospěla
k závěru, že některé instituty jsou v platných právních předpisech uvedeny obecně
a tudíž není vhodné doufat v zákonnou právní úpravu, namísto toho by se měl dát
prostor pro kvalitní propracovanou smluvní úpravu. Mám na mysli například otázku
předání a převzetí díla (v našem případě předání a převzetí počítačového programu –
akceptace díla), otázku odpovědnosti za vady počítačového programu, otázky záruky za
jakost implementovaného počítačového programu či v neposlední řadě otázku důsledků
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odstoupení od smlouvy o implementaci softwaru. Stejně tak by v kvalitně propracované
smlouvě o implementaci softwaru (či ve smlouvě servisní) měla být smluvně ošetřena
otázka náhrady škody a nikoliv by zde být pouze odkaz na zákonnou právní úpravu,
a to s ohledem na nedozírné následky vzniku možné škody, které by byly
pro IT společnost nedozírné, likvidační, naprosto v nepoměru k dodanému dílu.
I pro objednatele by zákonná právní úprava v otázce náhrady škody nemusela být
výhodná z důvodu vstupu IT společnosti do úpadku a poté reálné šance dostat pouze
minimální procento z částky, jež byla vyčíslená jako náhrada škody. Jsem toho názoru,
že vyvážená forma limitace náhrady škody je výhodná pro obě smluvní strany.
Doufám tedy, že téma, obsah a zpracování čtenáře této práce osloví,
že z mé práce zaznívá praktický pohled na věc. Tato snaha byla vedena každodenní
praxí, se kterou se střetávám, a tudíž jsem si zachování praktického pohledu na věc
vytyčila jako hlavní cíl při zpracování tohoto tématu. Věřím, že i tento cíl se mi podařilo
naplnit
SUMMARY
Name of this thesis is „Selected aspects of copyright with the focus
on IT contracts“. I chose as the theme of my thesis the issue of contracts, which are
concluded between parties in the IT field. This area is dealing with in my professional
life. I work as a lawyer for IT company which acts in contractual relations on the part
of the computer program contractor.

Therefore I wanted to share practical

and theoretical aspects of the problem. This thesis has to answer the question
of which institutions are crucial from the perspective of the contractor, which from
the perspective of the customer. This work is rather instruction to the contractor which
institutes should contain his contract due to his fullest protection in the future.
This work is divided into several chapters the first chapters of this work
(along with the final chapter) inform readers about the issues that are important
for understanding other issues. The aim of the mentioned chapters is not to go through
the general theme completely. These chapters should be taken only as an introduction
to the topics that I consider as crucial. This work deals with following selected
contracts: contract for the supply and implementation of software, service contract,
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non-disclosure agreement, license agreement, consumer contracts in IT, employment
contract with the programmer. I tried to describe institutes which sophisticated contract
(for the supply and implementation of software) should works with in order to protect
contractual parties. Mentioned institutes are: analysis, cooperation, implementation
schedule, acceptance of work, the limitations of damages, consequences of withdrawal.
During writing this thesis I drew from various sources, both from classical
commentary literature, which were published in the field of copyright, as well as
from books and especially from internet articles written by authors engaged deeply
in this relatively new area of law and who also have practical point of view especially
with regard to the fact that they act as lawyers engaged in IT law. In some places this
thesis there are also given the case law of the Supreme Court and the decision
of the Court of Justice of the EU related to mentioned issue. Also I cannot forget to
mention the valid legislation of the Czech Republic, which is included in the list
annexed to this thesis.

The greatest contribution of this thesis together with my attempt of realistic view
driven by a possible usefulness of this work in practical life is my examples
to contractual arrangements. Mentioned examples are in the text of the thesis written
in italics.

I believe that I have described the current legislation in the field of IT contracts,
highlighted

the

important

institutes,

which

should

be

incorporated

in the above-mentioned contracts to prevent possible disputes of contractual parties
in the future. At the same time I have dealt with the legislation, which will be effective
after the date of 1 January 2014, which will come into effect the new Civil Code.

To sum up the legislation in the field of IT contracts, I came to the conclusion
during writing of this thesis, that some institutes are include in the current legislation
only in general way and therefore contractual parties should not rely on statutory
regulation. They should arrange its contractual relationship with sophisticated
contractual arrangements.
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ABSTRAKT

V

ČESKÉM

A

ANGLICKÉM

JAZYCE

Jako téma své rigorózní práce jsem si zvolila problematiku smluv, které jsou
uzavírány mezi subjekty v IT oblasti. Cíl této práce spočívá zejména v posouzení platné
právní úpravy institutů, jež jsou hojně využívány v oblasti uzavírání IT smluv.
Práce má odpovědět na otázku, které instituty jsou stěžejní z pohledu zhotovitele, které
naopak z pohledu objednatele a současně uvést i pravidelné náležitosti smluv oblasti IT.
Co se týče struktury práce, ta je rozdělena na několik kapitol, kdy úvodní kapitoly
této práce (spolu s kapitolou závěrečnou) seznamují čtenáře s tématy, jež jsou nutné
pro pochopení další problematiky. Tyto kapitoly nutno brát pouze jako nezbytný úvod
či můstek k tématům, které považuji za stěžejní, k tématům, které tvoří gro této práce.
Témata, která tvoří gro této práce spatřuji v komplexní úpravě problematiky IT smluv.
Problematika IT smluv mnou zde uvedená a popsaná umožňuje dle mého názoru
celkem celistvý průřez v této práci popsanými instituty s uvedením pádných důvodů,
proč a za jakých situacích je třeba je využít a pro jakou smluvní stranu jsou zejména
výhodné. Za největší přínos této práce spolu s mým pokusem o pohled na věc vedený
snahou o pokud možno reálnou využitelnost této práce v praxi považuji současně
i mé příklady možné smluvní úpravy, jež jsou v textu této práce zvýrazněny kurzívou.

I chose as the topic of my thesis the issue of contracts which are concluded
between parties in the IT field. The aim of this thesis is mainly in the assessment
of current legislation of institutes, which are widely used in the field of IT contracts
conclusion. This thesis has to answer the question which institutes are crucial from
the perspective of the contractor, which from the perspective of the customer.
This thesis has to mention also regular requirements of contract in the field of IT.
Regarding the structure of this thesis, which is divided into several chapters, the first
chapters of this thesis (along with the final chapter) inform readers about the issues that
are important for understanding other issues. These chapters should be taken only
as a necessary introduction on topics that I consider essential, the themes of which are
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key or crucial part of this work. The crucial topic of this work is according
to my opinion all-embracing summary of IT contract issue.
The issue of IT contracts described in this thesis provides, in my opinion,
total integral cross section of described institutes together with stating valid reasons
why and in which situations these institutes should be used and for which contractual
party these institutes are particularly advantageous. The greatest contribution
of this thesis together with my attempt of realistic view driven by a possible usefulness
of this work in practical life is my examples to contractual arrangements. Mentioned
examples are in the text of the thesis written in italics.

KLÍČOVÁ SLOVA
Smlouva o implementaci softwaru, analýza, akceptace, limitace náhrady škody, servisní
smlouva, neplatná ujednání licenční smlouvy
KEY WORDS
Contract for software implementation, analysis, acceptance, limitation of damages,
service agreement, invalid arrangements of license agreement
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SEZNAM

I.

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Legislativa České republiky

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (ve znění
ústavního zákona č. 162/1998 Sb.)
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a o řízení proti nim, ve
znění pozdějších předpisů
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů /zákon o
oceňování majetku/, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

II.

Mezinárodní smlouvy

Bernská úmluva na ochranu literárních a uměleckých děl (vyhláška č. 133/1980 Sb.,
o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné
v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v
Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26.
června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971)
Všeobecná úmluva o autorském právu (vyhláška č. 2/1960 Sb.)
Úmluva o zřízení světové organizace duševního vlastnictví (vyhláška č. 69/1975 Sb.)
Smlouva o autorském právu (č. 33/2002 Sb. m. s.)
Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (vyhláška č. 69/1975 Sb.)
Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (č. 64/2006 Sb.m.s.)

III.

Komunitární právo

Směrnice Rady č. 91/250/EHS, o právní ochraně počítačových programů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES, o právní ochraně počítačových
programů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, o právu rozhodném pro
smluvní závazkové vztahy /Nařízení Řím I/
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007, o právu rozhodném pro
mimosmluvní závazkové vztahy /Řím II/
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