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I. Úvod 

 

Nedávné lidské dějiny jsou dějinami mnoha změn. Dvacáté století bylo zásadním 

okamžikem v historii. Bylo to století, v rámci kterého došlo k politickým změnám, které 

definují současný stav světa. Šlo o století, v rámci kterého došlo ke změnám 

společenským, které přetrvávají dodnes. Jednalo se však i o století nebývalého 

technologického růstu. Dvacáté století nám přineslo stav vědy a techniky, ze kterého 

těžíme dodnes a důležitou, ne-li přímo stěžejní částí je vzrůst informačních technologii.  

Počítač a počítačový program není již jen vědeckým pojmem, omezen pro určitou 

elitní skupinu vědců, ale pojmy běžné mluvy a součást našeho každodenního života. Jen 

těžko si lze v roce 2014 představit život bez všudypřítomného přístupu k počítači. 

Internet zmenšil vzdálenosti mezi státy na několik málo povelů. Vytvořil teoreticky i 

fakticky propojený svět. Stačí jen pomyslet na mezinárodní krize posledních let a roli, 

kterou v nich sehrály sociální sítě, jako jsou Facebook či Twitter. Jsme v neustálém 

spojení a kontaktu nejen se svými blízkými, ale i osobami cizími prostřednictvím 

chytrých telefonů. Ať již si to chceme přiznat či nikoliv a ať to považujeme za správné 

či ne, počítače a počítačové programy změnily naši každodenní realitu 

Tato integrace počítačových programů do našich životů dosáhla takového rozměru, 

že o nich paradoxně už ani nepřemýšlíme. Co bylo zdrojem obdivu před třiceti, dvaceti 

či snad i deseti lety se stalo samozřejmostí. Mnohdy si ani neuvědomujeme, že předmět, 

se kterým v daný okamžik pracujeme, je „poháněn“ jedním, či vícero, počítačovými 

programy. Kdesi v hloubi mysli to samozřejmě chápeme, ale jedná se o záležitost 

natolik samozřejmou, že nestojí za to, se nad tímto faktem při každé takové příležitosti 

zastavovat. Pojmosloví program v obecném povědomí s růstem mobilních telefonů 

nahradil pojem „app“1 z názvosloví, které používají mobilní telefony.2 Málokdo se pak, 

zcela oprávněně, zamyslí nad tím, že než si během jedné minuty zkontroluje zprávy, 

prohlédne novinky na internetu, pustí skladbu od oblíbeného interpreta a zkontroluje 

počasí, tak toho dočiní za pomocí mnoha různých počítačových programů od mnoha 

různých autorů. 

                                                 
1 Anglická zkratka pro „application“ - aplikaci 
2 Nejšířeji známé ve spojení s přístroji společnosti Apple a jejím „App Store“ 
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Existujeme tedy v nové éře informačních technologii. V době, kdy přístup k těmto 

technologiím a k informačním sítím je, zejména v tzv. vyspělých zemích, očekáván a 

více či méně i zaručen. Nikdy předtím nebylo toliko příležitostí pro to, aby člověk 

svobodně využil možností tohoto odvětví, či se sám na rozvoji tohoto odvětví podílel. 

Právě proto je natolik důležité aby tomuto vývoji odpovídala i právní úprava - aby práva 

obou stran, jak autorů, tak uživatelů, byla sepsána, zaručena, dodržována a vymáhána. 

Jedná se o odvětví v podstatě mladé a neustálené. V určitém směru kodifikované, ale 

přitom způsobem, který se nemusí vždy jevit jako zcela ideální. Je to obor, který musí a 

bude do budoucna ještě muset čelit dalším a dalším změnám – jak v chápání 

počítačových programů jako takových, tak v koncepci ochrany práv k nim se 

vztahujících.  

Cílem této práce je tak seznámit se základy problematiky autorskoprávní ochrany 

počítačových programů v rámci právního řádu České republiky. Zvláštní pozornost 

bude věnována problematice licencí. Okrajově bude zmíněna i ochrana počítačových 

programů mimo obor autorského práva a to pojednáním o ochraně veřejnoprávní i 

problematice patentovatelnosti počítačových programů.  
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II. Autorské právo, dílo, počítačový program a příbuzné 

pojmy 

 

Máme-li pojednat o autorskoprávní ochraně počítačových programů, je na prvním 

místě nutné zabývat se stěžejními pojmy, jejichž objasnění je pro pochopení 

problematiky nejen žádoucí, ale i nezbytné. 

a) Autorské právo 

 

Obdobně jako jiná odvětví práva, i právo autorské je v té nejobecnější objektivní 

definiční rovině souborem právních norem. V tomto případě se jedná o normy 

upravující právní vztahy v oblasti autorských děl. Tedy vztahy, týkající se vzniku 

takových děl a následného uplatnění práv, které se k nim vztahují.3 Jedná se o právní 

odvětví, týkající se objektivního projevu určitého tvůrčího procesu, jehož výsledkem je 

autorské dílo, které, jakož i autora takového díla, autorské právo chrání.4 

Stejně jako zbytek našeho právního řádu, i české právo autorské vychází z principů 

tzv. kontinentálního právního systému, který má své základy v římském právu. Pro 

oblast autorského práva je to příznačné, co se týče rozdílů chápání samotných základů 

úpravy práv a povinností v tomto oboru, a to zejména s ohledem na anglo-americký 

institut „copyright“, který je jeho obdobou v tomto jiném právním prostředí. České 

autorské právo tak vychází z tzv. dualismu práv5, případně quasi-dualismu6. Jedná se o 

odklon od předchozí úpravy, neboť předchozí autorský zákon (1965) vycházel v rámci 

systematiky práva své doby z pojetí tzv. „osobně-majetkového“.7 Zatímco předchozí 

úprava vycházela z autorského práva jako monistického abstraktního celku, v rámci 

kterého nebyla oddělitelná jednotlivá dílčí práva, současná právní úprava vnímá právo 

autorské jako právo tvořené právy osobnostními a majetkovými.  Kde každé z nich 

podléhá poněkud jinému režimu8 ochrany. 

 

                                                 
3 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového program. Praha : Wolters Kluwer ČR,  s. 3 
4 MAISNER, M., a kol. Základy softwarového práva. Praha : Wolters Kluwer ČR, s. 7 
5 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového program. Praha : Wolters Kluwer ČR,  s. 34 
6 viz dále 
7 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.13 
8 viz dále 
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b) Autorské dílo 

 

Autorské dílo lze chápat jako samostatný právní institut. Jedná se o specifickou 

formu výsledku tvůrčí činnosti, která požívá zvláštní právní úpravy a zvláštního 

právního režimu.9 Základním pilířem této specifické právní úpravy autorských děl je 

pak v rámci právního řádu České republiky autorský zákon.10 Ten definuje autorské dílo 

v § 2 odstavci 1 jako „dílo literární a jiné dílo umělecké, dílo vědecké, které je 

jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně 

vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho 

rozsah, účel, nebo význam“, přičemž tuto definici rozšiřuje v odst. 2 o počítačové 

programy za předpokladu, že jsou alespoň původní, tedy že jsou „autorovým vlastním 

duševním výtvorem“. 

Autorské dílo tedy autorský zákon definuje demonstrativním výčtem možných 

druhů děl, avšak připouští i jiné druhy, zde neobsažené. Jedná se o úpravu flexibilní, 

schopnou reagovat na technologické a svým způsobem i společenské změny, které mají 

za následek vznik nových druhů autorských děl, se kterými zákon v době svého vzniku 

nemusí, či snad ani nemůže počítat. Přesto se ovšem nejedná o bezbřehý pojem a tak i 

takto poměrně široká zákonná definice má určité mantinely, které musí být dodrženy, 

aby se z hlediska práva jednalo o autorské dílo, které požívá ochrany z toho vyplývající. 

Konkrétně se tedy jedná o následující tři pojmové znaky:11 

 

1) splňující podmínky dle zákona (dílo literární a jiné dílo umělecké a vědecké) 

2) dílo, jako jedinečný výsledek tvůrčí činnosti člověka 

3) vyjádřené v jakékoliv objektivně vnímatelné formě 

 

První podmínka však není zcela striktním omezením na díla, která jsou ve své 

podstatě literární a jiná díla umělecká či vědecká. Jde však o požadavek, který vyjadřuje 

nutnost možnosti podřadit potenciální dílo pod takovou kategorii. Je nutné tento fakt 

tedy chápat ve dvojím smyslu. Nelze tak nahlížet na tyto kategorie jako pouhé bližší 

                                                 
9 KŘÍŽ, J. Ochrana autorských práv v informační společnosti.  Praha : Linde Praha, s. 21 
10 z. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (dále autorský zákon) 
11 § 2 autorského zákona 
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určení autorovy tvůrčí činnosti.12 Zároveň je nutné posoudit i schopnost potenciálního 

díla vyvolat určitou reakci v subjektu vnímání. Jinými slovy, pro splnění této podmínky 

je nezbytné, aby dílo vyvolalo dojem v ostatních osobách, že se jedná o dílo literární a 

jiné dílo umělecké či vědecké. Není pak zcela rozhodující, aby subjekt vnímání byl 

schopen podřadit dílo pod konkrétní kategorii.  

Počítačový program je autorským dílem za předpokladu, že je autorovým vlastním 

duševním výtvorem. Nemusí se tedy jednat o výtvor jedinečný, postačí, že je původní 

v tom smyslu, že je duševním výtvorem autora. Tato koncepce se objevuje nově 

v současném autorském zákoně a ve svém důsledku umožňuje existenci dvou 

totožných, avšak na sobě nezávisle vzniklých programů, přičemž oba požívají statutu 

autorského díla a ochrany práv z toho vyplývající.13 

Objektivně vnímatelná forma díla tvoří poslední základní definiční podmínku 

autorského díla. Vyjadřuje fakt, že za dílo není možné považovat pouhou myšlenku či 

námět. Nemůže se tak jednat o dílo, pokud jde o nevyřčenou tezi, byť sebevíce 

originální a jedinečnou, a to bez ohledu na literární, uměleckou či vědeckou povahu 

takové myšlenky.  

Vychází se tak z faktu, že do vyjádření v této požadované formě vlastně není 

ukončen samotný tvůrčí proces. Teprve tímto okamžikem vzniká, za předpokladu 

splnění předchozích dvou podmínek, autorské dílo. Nemusí se však jednat o dílo celé. 

Chráněná je byť i jen část díla splňující zákonné náležitosti (tedy i za předpokladu, že 

toto dílo bude dále revidováno či rozšiřováno), včetně různých vývojových fází, názvů a 

jmen.  

Nezáleží na konkrétní formě vyjádření - autorský zákon příkladem uvádí několik 

obvyklých forem, avšak připouští i formy jiné. Zákon tedy nepožaduje specifickou 

formální či kvalifikovanou formu vyjádření. Podmínkou není ani evidence či registrace 

v rámci určitého seznamu. Jedná se o úpravu neformální. 

Není přitom nutné, aby dílo bylo objektivně vnímatelné širokou veřejností. Není 

dokonce ani nutné, aby dílo bylo skutečně vnímáno. Jedná se pouze o způsobilost být 

vnímatelné. Musí tedy existovat v takové podobě, která umožňuje toto pozorování. Tato 

podmínka je tak splněna i za předpokladu, že dílo je vyjádřeno natolik specifickým 

způsobem, že jej může vnímat byť i jen malý okruh osob. V případě počítačového 

                                                 
12 KŘÍŽ, J. Ochrana autorských práv v informační společnosti.  Praha : Linde Praha, s. 26 
13 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového program. Praha : Wolters Kluwer ČR,  s. 45 
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programu se pak pochopitelně jedná o dílo vnímatelné, pokud je znázorněno textem 

pomocí programovacího jazyka, ačkoliv osoba neznalá tohoto jazyka by byla jen stěží 

schopna pochopit význam a obsah takového záznamu. Postačí, že takovému dílu 

porozumí obdobně kvalifikovaná osoba, jako je autor. 

 Zároveň ale není nutné, aby dílo existovalo v materiální podobě. Zejména 

v oblasti počítačových programů je tento fakt klíčový. Jako objektivně vnímatelný je 

program byť jen jako výstup monitoru. Jinými slovy, i pouhé zobrazení programu na 

monitoru počítače ve formě kódu postačí pro naplnění této podmínky. Odvrácenou 

stranou mince je následně fakt, že samotné materiální zachycení díla není vždy 

způsobilé jej učinit objektivně vnímatelným. Jedná se zejména o díla, které pro 

objektivní pozorování potřebují souhru vícero prostředků – u audionahrávky na CD 

samotný nosič a příslušný audiopřehrávač schopen nahrávku zprostředkovat. Bez 

takového zprostředkování je jistě možné objektivně vnímat CD nosič samotný, nikoliv 

však dílo, které se na něm nachází. 14  To samé pak zákonitě platí i v případě 

počítačového programu distribuovaném na fyzickém nosiči. 

 

c) Počítačový program, software, zdrojový a strojový kód 

 

Nejdůležitějším pojmem je pak pochopitelně samotný počítačový program. Je však 

nutné podotknout, že v českém právním řádu není pojem počítačový program nikterak 

definován a to i přesto, že se tento pojem vyskytuje v mnoha právních předpisech 

českého právního řádu. Pro určitou definici je pak nutné se porozhlédnout po úpravě 

doktrinální, případně definic právních řádů jiných států. 

Je tedy možné usoudit, že počítačový program je soubor určitých znaků a povelů 

neboli instrukcí, uspořádaných v určité posloupnosti, na základě které počítač vykonává 

určitou funkci. Jedná se o vyznačení ve zdrojovém či strojovém kódu, na základě 

kterého počítačový program vykonává úkoly jemu svěřené. Slovenský autorský zákon 

pak přímo definuje počítačový program jako „soubor příkazů a instrukcí použitých 

přímo anebo nepřímo v počítači. Příkazy a instrukce mohou být vyjádřené v zdrojovém 

nebo strojovém kódu“. 

                                                 
14 KŘÍŽ, J. Ochrana autorských práv v informační společnosti.  Praha : Linde Praha, s. 31 
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Je tedy otázkou, zda je absence konkrétní definice v českém právním řádu výhodou 

či spíše nevýhodou. Po zvážení okolností, zejména pak s ohledem na širokou škálu 

počítačových programů a proměnlivost technologie v této oblasti, se domnívám, že 

český přístup je pro tuto oblast výhodnější. Absence konkrétní definice tak umožňuje 

proměnlivost pojmu „počítačový program“ s ohledem na vývoj v této oblasti bez 

nutnosti novelizace zákonné definici za účelem obsažení takového nového vývoje. 

Jako synonymum pojmu počítačový program se poměrně běžně vyskytuje pojem 

software, který se v běžné mluvě používá pro vyjádření opaku hardware – hmatatelné 

výbavy počítače, tedy souhrn součástek, které počítač jako jednotku tvoří. Software je 

pak v tomto smyslu vše, co netvoří fyzickou výbavu počítače. Chápání tohoto pojmu 

jako pojmu totožného není zcela ustálené a ačkoliv se leckdy používají promiscue, 

nemusí se jednat o terminologii se stejným obsahem. Konkrétně se jedná o fakt, že 

pojem software v sobě může v širším slova smyslu zahrnovat i přiloženou dokumentaci, 

obal, licenční podmínky, doplňkové služby, různá školení apod.151617 

Zmíněné pojmy zdrojový a strojový kód jsou pak definicemi pro dva různé způsoby 

vyjádření programu. Zdrojový kód je samotný text programu tak, jak jej píše 

programátor. Jedná se tedy o již zmíněnou sadu instrukcí psanou za použití specifického 

programovacího jazyka. Každý programovací jazyk má svůj vlastní slovník příkazů, 

pravidla syntaxe a systematiky řazení jednotlivých povelů. Jiná osoba než autor, znalá 

tohoto programovacího jazyka, je pak schopna takový program přečíst a rozeznat z něj 

funkcionalitu programu. 

Strojový kód je pak program tak, jak jej vidí, čte a provádí počítač. Jedná se o 

program převeden do binární formy. Jinými slovy, jde o sérii jedniček a nul, která ve 

své posloupnosti vyvolává očekávanou funkčnost. Schopnost člověka přečíst program 

v strojové podobě a rozeznat jeho funkčnost je těžká až nemožná (problematika tzv. 

reverse engineeringu či dekompilace).  

Zdrojový kód je tedy způsobem, jak sepsat program na základě předem daných, 

jasných pravidel konkrétního programovacího jazyka. Tento zdrojový kód je pak buď 

                                                 
15 MAISNER, M., a kol. Základy softwarového práva. Praha : Wolters Kluwer ČR, s. 4 
16 KŘÍŽ, J. Ochrana autorských práv v informační společnosti.  Praha : Linde Praha, s. 59 
17 S ohledem na rozšířenost tohoto pojmu, zejména s ohledem na jeho užívání v zahraničí, bude i v této 

práci na některých místech užíván promiscue s pojmem počítačový program. 
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„přeložen“ na strojový kód, kterému rozumí konkrétní počítačová architektura a to buď 

jako celek (tzv. kompilace) nebo za běhu. 

 

III. Historie výpočetní techniky 
 

Počítače tak, jak je vnímáme dnes, jsou výdobytkem posledních několika desetiletí, 

avšak i v širším slova smyslu se jedná o pojem, který je spjat teprve s technologickým 

vývojem především 20. století. Od prvních pokusů sestrojit počítací stroj až po moderní 

tzv. tablety, posledních cca. 100 let je obdobím vzestupu tohoto nového druhu techniky. 

Samotný počátek vývoje počítačů jako mechanických strojů je nutno hledat, 

alespoň v koncepční rovině, v 19. století. Konkrétně u osoby Charlese Babbage, dnes 

přezívaného otcem počítačů. Za života Charlese Babbage byl „počítač“ termín pro 

člověka, který pracoval na výpočtech. Vznikaly tak matematické tabulky, které 

v upravené podobě známe dodnes. Frustrován nespočtem chyb a nepřesností ve 

výpočtech zapříčiněných právě lidským prvkem se Charles Babbage rozhodl sestrojit 

mechanický počítací stroj, který by tyto výpočty dokázal zpracovat exaktně. Bohužel 

jeho koncepty nebyly za jeho života realizovány v celé své šíří a to díky kombinaci 

finančních a jiných materiálních okolností. I přesto ale jeho odkaz přežil ve formě 

konceptů a nedokončených strojů – diferenčního a analytického. Právě druhý zmíněný 

stroj je považován za Babbagův odkaz pro technologicky založený svět. Jednalo se o 

první obecně použitelný počítač svého druhu. 

Velký rozmach v počítačové technice pak nastal až počátkem 20. století. Stejně 

jako společnost, která sama stála na prahu velkých geopolitických a sociálních změn, i 

oblast vědy a techniky čekaly převratné změny. První část tohoto století byla v této 

oblasti poznamenána fenoménem analogových počítačů, tedy takových, které 

nevycházeli z výpočtu založených na digitálních informacích. Jednalo se tak o počítače 

které pro své výpočty využívaly proměnných fyzikálních veličin. Nelze tedy hovořit o 

strojích se stoprocentní přesností, či opakovatelností závěrů.  

Změnu tohoto přístupu je možné připsat Alanu Turingovi, britskému matematikovi, 

vědci a vynálezci. Pokud Charles Babbage je otcem počítačů ve své obecné 

technologické podobě, pak právě Alan Turing je otcem teoretické počítačové vědy. Na 



13 

 

základě jeho práce vznikly pojmy Turingův stroj a Turingovská úplnost, znázorňující 

určitým způsobem hypotetický standardizovaný systém. 

Na základě těchto změn se objevují počítače nové vlny. Průlomovými stroji v tomto 

ohledu byly stroje Colossus a ENIAC, použité v rámci válečných snah armád Anglie a 

Spojených států. Právě ENIAC je možné považovat za předchůdce dnešních počítačů a 

tak bývá řazen do tzv. 1. generace moderních počítačů. Jednalo se o elektronkový stroj, 

který byl digitální a turingovsky úplný. Z našeho pohledu je zásadní fakt, že se jednalo 

o stroj programovatelný, a to na základě fyzických přepínačů.  

Zásadním problémem této první generace strojů byla jejich poruchovost. Systém 

spočívající v zapojení velkého množství elektronek byl z pohledu údržby nesmírně 

náročný. Jednalo se o velkorozměrové stroje, které trpěly problémy s chlazením a 

poruchovostí samotných elektronek, které bylo nutné i několikrát denně měnit. Z tohoto 

důvodu byla ve výsledku omezena i samotná schopnost programovat nové funkce. 

Právě tyto problémy byly řešeny druhou a následujícími generacemi počítačů, které 

elektronky nahradily tranzistory a později integrovanými obvody a mikroprocesory. 

Tímto vývojem se tak počítače proměnily z monolitů existující pro plnění jedné, či 

mála funkcí, na univerzální stroje, schopné vykonávat celou řadu úkolů na základě 

předem daných pravidel a instrukci – programů. 

 

IV. Mezinárodní právní úprava 
 

 

Jak již bylo zmíněno, problematika počítačových programů je záležitostí, která se 

poprvé objevila ve 20. století. I poté však trvalo dlouhá desetiletí, než se objevily první 

snahy o konkrétní právní úpravu tohoto nového odvětví. Avšak ještě před existencí 

specifické úpravy vztahující se na tuto problematiku, přesněji řečeno ještě před 

existencí samotných počítačových programů, tu již existoval právní rámec, v rámci 

kterého a z kterého pozdější úprava vzešla. Za prvotní impuls můžeme pokládat rok 

1883 a Pařížskou úmluvu společně s na ní navazující Bernskou úmluvou z roku 1886. 

Tyto úmluvy po dlouhá léta tvořily (a nadále i tvoří) páteř mezinárodní ochrany 

duševního vlastnictví. 
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a) Bernská úmluva 

 

„Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl“ z roku 1886, ač následně 

několikrát revidována, je dodnes stěžejním prvkem kontinentálního chápání autorského 

práva. Právě zde bylo zakotveno pravidlo vyjadřující vznik autorského práva 

k okamžiku vyjádření v objektivně vnímatelné podobě a to automaticky, včetně práv 

k odvozeným dílům (princip tzv. neformálnosti ochrany). Vznik autorskoprávní ochrany 

je neformální a nepodléhá žádné evidenci, či registračnímu postupu. 

 Základem je zajištění jistého nadnárodního rámce tím, že všechny státy účastnící 

se na této úmluvě se zavázaly dodržovat stejný, jednotný standard. Autor tak požívá 

ochrany v kterémkoliv signatářském státě tak, jako by jej požíval místní státní 

příslušník. Jedná se tak o zajištění obdobných, či stejných práv v rámci všech 

signatářských států.  

S tímto je spojen zaváděný princip země původu včetně kolizních situací. Bernská 

úmluva tak počítá i s případem zveřejnění ve vícero signatářských státech zároveň, kdy 

se za zemi původů chápe ta, která má nejkratší dobu ochrany. Zároveň počítá 

s případem, kdy je dílo zveřejněno ve státě nesignatářském, nebo ve vícero státech, 

přičemž alespoň jeden z nich signatářem není. Původ se pak váže na signatářský stát, 

případně na státní příslušnost autora. 

Pro vykonávání správních záležitostí spojených s Bernskou úmluvou bylo zřízeno 

„United International Bureux for the Protection of Intellectual Property“, jehož funkci 

dnes již vykonává „World Intellectual Property Oranization“, dále jen WIPO.  

 

b) TRIPS 

 

„Agreement on Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights“, dále jen 

TRIPS, je dalším základním mezinárodněprávním pramenem na poli autorského práva. 

Jedná se o úmluvu vznikající na půdě WTO (World Trade Organization – Světová 

obchodní organizace) a to v rámci Uruguayského kola Všeobecné dohody o clech a 

obchodu. Primárně se tak její obsah soustředí na ekonomická hlediska spojená s právem 

duševního vlastnictví.  

Tématiky počítačových programů se především týkají ustanovení samotného 

chápání počítačového programu jakožto díla autorského. Právě na základě TRIPS bylo 
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stanoveno, že počítačový program je chráněn jako dílo literární a to bez ohledu na 

konkrétní formu vyjádření.18 V článku 10. odstavci 1 je pak uvedeno, že počítačový 

program je chráněn jak ve zdrojovém či strojovém kódu. 

Jako sporné se pak jeví úprava týkající se možnosti chránit počítačové programy i 

v rámci patentového práva. Úmluva TRIPS totiž stanoví, že „patenty musí být 

k dispozici pro všechny vynálezy, ať již produkty nebo procesy…“. Možnost vztáhnout 

tuto definici i na počítačové programy je sporná a ne všechny státy se s ní ztotožňují.19 

 

c) Evropské právo 

 

Evropské právo ovlivňuje oblast autorského práva prostřednictvím několika 

směrnic. Pro tématiku počítačových programů je to pak zejména směrnice 2009/24/ES o 

právní ochraně počítačových programů a směrnice 91/250/EHS o právní ochraně 

počítačových programů. 

Stejně jako úmluva TRIPS, i chronologicky první z těchto směrnic stanovuje, že 

počítačové programy požívají ochrany jako literární díla tak, jak literární díla chrání 

Bernská úmluva.20 Zároveň je zde stanovena doba ochrany obecným ustanovením, a to 

na 50 let od smrti autora s tím, že jednotlivé vnitrostátní úpravy mohou mít úpravu 

vlastní, přísnější21, jak je tomu například i v České republice.22 

Směrnice dále definují výlučná práva autora – fyzické osoby či skupiny fyzických 

osob23, které tyto počítačové programy vytvořily. Jedná se tedy o práva, která náležejí 

pouze takto definovanému autorovi a jedná se veskrze o právo program rozmnožovat, 

překládat, zpracovávat a jinak upravovat a právo jej šířit.2425 Zároveň je však stanovena 

i povinnost autora strpět dekompilaci programu v případě, že je takový postup nutný pro 

                                                 
18 MAISNER, M., a kol. Základy softwarového práva. Praha : Wolters Kluwer ČR, s. 10 
19 viz dále 
20 čl. 1 odst. 1 směrnice rady 91/250/EHS 
21 čl. 8 směrnice rady 91/250/EHS 
22 Tato delší doba trvání je v souladu s harmonizační směrnicí rady 93/98/EHS, která ve svém prvním 

článku stanoví, že „právo autora literárního nebo uměleckého díla ve smyslu článku 2 Bernské úmluvy 

trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti“. 
23 čl.2 odst 1 směrnice rady 91/250/EHS, čl. 2 odst. 1 směrnice rady 2009/24/ES 
24 čl. 4 směrnice rady 91/250/EHS, čl. 4 směrnice rady 2009/24/ES 
25 Konkrétní upráva v českém autorském zákoně viz dále 
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zajištění interoperability softwaru, či jiný zásah do těchto práv za účelem oprávněného 

užívání.2627 

 

V. Počítačový program jako předmět ochrany 

 

Jak již bylo zmíněno, současný právní řád považuje počítačové programy za 

autorská díla, a tím jim propůjčuje a zaručuje ochranu dle současného autorského 

zákona. Není tak však pro všechny počítačové programy. Předpokladem je splnění 

podmínek stanovených autorským zákonem. Je tak možné rozlišit tři skupiny 

počítačových programů lišící se tím, zda je zákon považuje za autorská díla či nikoliv. 

 

a) Druhy programů s ohledem na autorskoprávní ochranu 

 

Jedná se tedy o následující tři kategorie: 

 

a) Počítačový program jako dílo dle § 2 odst. 1 autorského zákona, tedy za 

předpokladu, že se jedná o dílo vyjádřené v objektivně vnímatelné podobě, 

které je zároveň jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Takové 

počítačové programy tak splňují podmínky obecné definice díla. 

 

b) Počítačový program ve smyslu § 2 odst. 2 autorského zákona. Jedná se o 

programy, které nesplňují podmínky obecné definice autorského díla tak, jak 

vyplývají z odstavce 1 a to zejména tím, že nesplňují podmínku jedinečnosti. Je 

možné hovořit o „nedílech“. Autorský zákon tak zavádí zákonnou právní fikci, 

když považuje za autorské dílo i nejedinečný počítačový program za 

předpokladu, že je „autorovým vlastním duševním výtvorem“, tedy jedná-li se o 

počítačový program původní.  

 

c) Počítačový program nespadající pod předchozí dva body, tedy takový program, 

který není ani jedinečný ani původní, ačkoliv svou povahou splňuje definici 

                                                 
26 čl. 6 směrnice rady 91/250/EHS, čl. 6 směrnice rady 2009/24/ES 
27 MAISNER, M., a kol. Základy softwarového práva. Praha : Wolters Kluwer ČR, s. 18 
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počítačového programu. Takové programy vůbec nelze považovat za díla ve 

smyslu autorského zákona a nepodléhají tak ani právní ochraně, kterou zákon 

zaručuje. Nelze však vyloučit ochranu prostřednictvím jiného právního odvětví. 

 

b) Forma a předmět ochrany 

 

Problematika počítačových programů je dále upravena v § 65 autorského zákona, 

který upravuje konkrétní formu a předmět ochrany. V souladu s již zmíněnou 

mezinárodní úpravou, i náš právní řád chrání počítačové programy jako díla literární, a 

to bez ohledu na konkrétní formu jeho vyjádření. Zákon tedy nestanovuje, že počítačové 

programy jsou díla literární bez dalšího, ale že jsou chráněna jako díla literární pro 

podobnost typického vyjádření.  

Tato ochrana je poskytnuta jak programům samotným, tak přípravným koncepčním 

materiálům vedoucím k vytvoření počítačového programu, je-li z nich patrna logika 

připravovaného počítačového programu a umožní-li v pozdější etapě vytvoření 

počítačového programu.28 Je však nutné upozornit, že autory koncepčních materiálů, 

nejsou-li zároveň autory samotného programu, nelze považovat za spoluautory 

samotného programu. 

Je tedy nutné se v tomto ohledu ohlédnout zpět na základní definici autorského díla. 

Musí se tak jednat o formu objektivně vnímatelnou – takovou, která může být libovolně 

vnímána smysly, ať už se jedná o podobu elektronickou, trvalou či dočasnou29. Nejedná 

se však například o pouhé zobrazení grafické části programu na monitoru počítače.30 

Kromě tří výše uvedených kategorií upravuje autorský zákon v § 65 odst. 2 

negativním výčtem i to, co za předmět ochrany považovat nelze.31 Jedná se o „myšlenky 

a principy, na nichž je založen jakýkoliv prvek počítačového programu, včetně těch, 

které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem, pokud nejsou podle tohoto 

zákona chráněny“. V souladu s obecným chápáním autorského díla tak nelze za předmět 

ochrany chápat pouhou myšlenku, či nápad. V oblasti informačních technologii se to 

projevuje tím, že nelze chránit pouhá pravidla či algoritmy, pouze jejich výsledné 

                                                 
28 Jak vyplývá z preambule směrnice rady 2009/24/ES 
29 §2 odst. 1 autorského zákona 
30 Rozhodnutí „Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany v Ministerstvo kultury“ – 

C-393/09 – viz dále 
31 Rovněž tak stanoví ve své preambuli pod bodem 11 i směrnice rady 2009/24/ES 
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vyjádření v rámci celku – v rámci programu, tedy pouze v rámci autorskoprávně 

relevantního ztvárnění. Musí zde být patrná určitá vnitřní posloupnost a struktura, 

vytvářející obsah, který není jen směsicí nepropojených myšlenek. Je tedy také možné, 

aby jiná osoba užila algoritmu ve svém programu a dosáhla tak celku, který je rovněž 

chráněn autorským právem jako původní dílo. 

 

c) Původnost programu 

 

Program nesplňující podmínku jedinečnosti tedy může být předmětem 

autorskoprávní ochrany za předpokladu, že je původní – jedná se o výsledek vlastní 

tvůrčí duševní činnosti. Toto kritérium původnosti není pouze právním hlediskem, ale i 

hlediskem mimoprávním. V základní rovině se jedná o prostý požadavek, aby obsah 

programu nebyl pouhou kopií programu již existujícího. Zásadním vodítkem se pak jeví 

posouzení samotné činnosti programátora při vytváření programu. 32  Je pak vhodné 

nezkoumat program jen jako hotový celek, ale jeho jednotlivé části zvlášť. Soustředit se 

tedy na způsob zápisu kódu, systematiku použitou při tomto zápisu a vzájemnou 

propojenost různých částí. Zamyslet se nad tím, jak je program členěn, jestli je tvořen 

vícero moduly a jaká je jejich struktura, jak na sebe jednotlivé pokyny a instrukce 

navazují a jaký mají mezi sebou vztah, stejně tak jako porovnat samotné algoritmy 

v rámci programu užité. To však nic nemění na faktu, že je nutné zkoumat i výsledek 

tak, jej bude pozorovat koncový uživatel. Zkoumáním těchto dílčích částí odděleně je 

však možné dospět k úsudku, zda je program ve své celistvosti původní.33 Ve výsledku 

tak autorský zákon připouští autorskoprávní ochranu neomezeného počtu programů se 

stejnou funkcionalitou, pokud splňují tyto předpoklady, a to i pokud jsou si zdrojové 

kódy těchto programu jinak velice blízké.34 

 

VI. Autorství počítačového programu 
 

                                                 
32 AUJEZDSKÝ, J. Úvod do právní ochrany počítačových programů. WWW: 

<http://www.elaw.cz/clanek/uvod-do-pravni-ochrany-pocitacovych-programu-dil-1> 
33 SMEJKAL, V. a kol. . Právo informačních a telekomunikačních systémů. Praha : C.H.BECK, str. 491 
34 JANSA, L. OTEVŘEL, P. Softwarové právo. Brno : Computer Press, a.s. . str. 32 
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Jelikož se jedná o právo autorské a autorskoprávní ochranu, je zjevné, že zásadní 

otázkou bude i definice samotného autora. Má-li tak program požívat ochrany, je nutné, 

aby splnil již výše zmíněné podmínky. Tedy, musí být alespoň původním, ne-li 

jedinečným výsledkem tvůrčí duševní činnosti „autora“. Koho lze považovat za autora 

pak v rámci českého právního řádu určuje § 5 autorského zákona. 

Český právní řád přiznává autorství pouze a jenom fyzickým osobám, které 

program vytvoří 35 . Je možné vycházet z faktu, že pouze člověk je schopen tvůrčí 

činnosti, neboť se jedná se o projev osobitosti jednotlivce. Počítačový program je 

výsledek zužitkování určitého nadání či talentu, s kterým disponují právě jen lidé, 

nikoliv jiné právní subjekty.  

Ne vždy je však program vytvořen jediným člověkem. Naopak, mnohem častěji se 

zde setkáváme s variantami, kdy autorů je více, či kdy určitou část autorských práv 

vykonávají místo autora jiné subjekty. Jedná se o následující případy: 

a) Spoluautorství 

 

Úprava spoluautorství vyplývá přímo z autorského zákona. Jedná se o případ, kdy 

se na tvorbě jednoho díla, v tomto případě počítačového programu, podílí vícero osob. 

Podmínky vzniku autorského díla tedy nastanou ve spojitosti k vícero lidem a to tak, že 

jediné dílo vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů. Autorství tak 

vzniká vůči každému ze spoluautorů, společně a nerozdílně, 36  přičemž nezáleží na 

posloupnosti spolupráce. Nerozhoduje tedy, jestliže bylo cílem spolupracovat na 

jednom programu od počátku. Postavení spoluautora a ochranu z toho vyplývající má i 

osoba, která nepracovala na programu souběžně s osobou původní. Může se tak jednat i 

o člověka, který program následně modifikuje, jedná-li tak před dokončením díla. Za 

spoluautora však nelze považovat osobu, která přispěla pouhým podnětem, či pomocí 

technické, administrativní nebo odborné charakteristiky.37 Dílo je tak dokončeno pouze 

společným tvůrčím duševním úsilím všech spoluautorů, přičemž individuální příspěvek 

každého z nich není dílem sám o sobě a individuální části jsou bez ostatních 

nepoužitelné. Jedná se o situaci pro oblast počítačových programů zcela běžnou, neboť 

                                                 
35 Rovněž čl. 2 odst. 1 směrnice rady 2009/24/ES  
36 §8 odst. 1 autorského zákona 
37 §8 odst. 2 autorského zákona 
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moderní počítačové programy bývají pro svou komplexnost často výtvorem vícero 

osob, spolupracujícím na jednom výsledném počítačovém programu. 

 

b) Souborná díla 

 

Dílo souborné vymezuje autorský zákon v § 2 odstavci 5. Jedná se o dílo, které je 

souborem jiných nezávislých děl nebo prvků. Autor souborného díla tak vybírá 

jednotlivé dílčí části nebo je v rámci určité systematiky tvůrčím způsobem 

uspořádává.38 Taková osoba je pak chráněna jako autor tohoto souborného celku. To 

však nic nemění na autorských právech jednotlivých autorů konkrétních částí. Autorská 

práva k dílům, která tvoří obsah díla souborného, jsou pro konkrétní autory zachována. 

Autor souborného díla tak nezískává autorská práva k objektům, které při tvorbě 

souboru využil, jsou-li autorskými díly. Jeho autorskoprávní ochrana se vztahuje pouze 

na soubor jako celek, na tvůrčí systematiku výběru či uspořádání jinak nezávislých děl 

či jiných prvků. Způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu musí však souborné dílo 

splňovat podmínky vyplývající z § 2 odstavce 1 autorského zákona. Dle mého názoru 

lze o souborných dílech v oblasti počítačových programů uvažovat zejména v případech 

tzv. „covermountů“ – nosičů obsahující výběr počítačových programů distribuovaných 

zpravidla s časopisem či jinou tiskovinou. 

 

c) Kolektivní díla 

 

Kolektivní díla mají v některých ohledech blízko k spoluautorství. Jedná se o dílo, 

na jehož tvorbě se, stejně jako v případě spoluautorství, podílí vícero autorů. Toto dílo 

je však vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a pod 

jménem takové osoby je i uváděno na veřejnost. Jednotlivé příspěvky takového 

kolektivního díla pak nejsou schopny samostatného užití.39 Takový podnět musí však 

být právně relevantní. Nestačí, aby se jednalo jen o nápad či iniciativu. Vedením je pak 

nutné rozumět konstantní dozor nad výkonem tvořivé činnosti a její řízení, v rámci 

                                                 
38 § 2 odst. 5 autorského zákona 
39 § 59 odst. 1 autorského zákona 
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kterého dochází k udávání celkové koncepce díla a jeho konečné podoby.40 I zde lze dle 

mého názoru uvažovat o uplatnění pro oblast počítačových programů za předpokladu 

splnění zákonných podmínek. Bude se tak jednat o konkrétní programy, vytvářené ve 

spolupráci vícero osob na základě právně relevantního podnětu konkrétního subjektu, 

vedené pod jednou, určitou vizí a pod dohledem takového subjektu. 

d) Zaměstnanecká díla 

 

Jak již bylo zmíněno, ačkoliv není neobvyklé, aby počítačový program vznikl 

nezávislým úsilím jedné osoby (je dokonce možné říct, že současná doba tomu 

poskytuje nebývalé prostředky), velká část počítačových programů, zejména těch 

s komerčním užitím, vzniká ve spolupráci vícero osob. Z velké části se jedná o 

programy, které vznikají  ke splnění povinností z pracovního poměru.  Jedná se o díla, 

která programátoři vytváří v rámci náplně své pracovní činnosti. Za takové situace je 

pak nutné řešit, jak a komu připadne autorství takového programu, případně zda některý 

ze zúčastněných subjektů vykonává práva za jiného. Autorský zákon na tuto situaci 

pamatuje v § 58. 

V případě, že počítačový program vznikl v rámci pracovněprávního či služebního 

vztahu 41  jako výsledek plnění povinností z takového vztahu, vykonává majetková 

práva42 k dílu zaměstnavatel, a to svým jménem a na svůj účet.43 Nejedná se o licenční 

vztah mezi autorem a zaměstnavatelem. Zaměstnavatel zde od počátku vystupuje jako 

vykonavatel majetkových práv, pokud není ujednáno jinak. I přesto je zaměstnavatel 

omezen, co se týče možnosti postoupit tato majetková práva třetí osobě. Takový postup 

vyžaduje svolení autora, nejedná-li se o prodej podniku44 či jeho části.  

Autor je tak omezen na výkonu majetkových práv ke svému dílu. Zákon však 

nepřipouští, aby byla obdobným způsobem dotčena práva osobnostní. Má se však za to, 

že tam, kde zaměstnavatel vykonává majetková práva k dílu zaměstnance, udělil autor 

souhlas i k zveřejnění, úpravám, překladu či jinému zpracování, jakož i spojení, 

                                                 
40 30 Cdo 725/2012 
41 Nebo též z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem 
42 viz dále 
43 §58 odst. 1 autorského zákona 
44 Nově dle § 502 z.č. 89/2012 sb. „obchodní závod“ (či zkráceně „závod“) 
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zařazení do díla souborného a k uvádění díla na veřejnost pod jménem 

zaměstnavatele.45  

Na majetkových právech však není autor omezen bez dalšího. Za předpokladu, že 

zaměstnavatel zemře (fyzická osoba), či zanikne (právnická osoba) bez právního 

nástupce, získává oprávnění k výkonu majetkových práv opět autor.46 Zároveň autorský 

zákon počítá i s možností autora požadovat po zaměstnavateli, aby mu udělil licenci 

k výkonu těchto práv, za situace, kdy zaměstnavatel majetkových práv nevyužívá 

vůbec, či vzhledem k okolnostem nedostatečně. Tento postup je však limitován 

existencí potencionálních závažných důvodů na straně zaměstnavatele, které jsou 

předpokladem pro odmítnutí poskytnutí takové licence zaměstnavatelem. 47 

Specifikem počítačových programů v této oblasti je problematika děl na 

objednávku. Ačkoliv autorský zákon rozvádí úpravu děl na objednávku v § 61 

autorského zákona, jedná se o ustanovení, které nelze na počítačové programy uplatnit. 

Počítačové programy vytvořené na objednávku upravuje přímo §58 odstavce 7 

autorského zákona. Na základě tohoto ustanovení se počítačové programy vytvořené na 

objednávku považují za díla zaměstnanecká, přičemž objednatel se považuje za 

zaměstnavatele vykonávajícího všechna majetková práva tak, jak již byla výše zmíněna. 

Je však nutné podotknout, že toto ustanovení platí pouze pro vztah mezi autorem a 

objednatelem. Autorem může být dle dikce § 5 odstavce 1 autorského zákona pouze 

fyzická osoba, jež dílo vytvořila. Jelikož nezřídka se vyskytuje situace, kdy objednatel 

objednává dílo – počítačový program – nikoliv u konkrétního člověka, ale u společnosti 

– právnické osoby, je nutné se pozastavit nad postavením jednotlivých článků takového 

vztahu. S ohledem na základní ustanovení týkající se zaměstnavatelských děl pak 

zaměstnavatel konkrétního programátora, jenž program vytvoří, vystupuje jako nositel 

práv dle § 58 odstavce 1 autorského zákona. Objednatel tak postavení a práva dle § 58 

odst. 7 nemá a nevykonává, leda by došlo k postoupení práva výkonu těchto práv 

zaměstnavatelem objednateli se souhlasem autora. Tato specifická práva a povinnosti 

jak zaměstnance (autora), tak zaměstnavatele nejsou dotčena případným ukončením 

pracovněprávního (či obdobného) vztahu. 

                                                 
45 § 58 odst. 4 autorského zákona 
46 § 58 odst. 2 autorského zákona – tzv. zásada konsolidace 
47 § 58 odst. 3 autorského zákona 
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Ne zcela odlišná situace nastává i v případě agenturního zaměstnávání. Není-li 

dohodnuto jinak, za zaměstnavatele ve smyslu předchozího výkladu se za takové situace 

považuje konkrétní zaměstnavatel, u kterého autor vykonává dočasně práci na základě 

pracovní smlouvy či dohody o pracovní činnosti či provedení práce, nikoliv tedy 

agentura, která tento vztah zprostředkovala.48 Postup je obdobný i za situace, že dílo 

vzniklo v rámci vztahu mezi konkrétní společností a autorem takového díla, který je 

zároveň statutárním orgánem společnosti či v jiném obdobném postavení vůči 

společnosti. Tato úprava se užije i u jiných případů, kde orgán, či člen orgánu právnické 

osoby, vytvoří dílo pro tuto společnost. Společnost (či právnická osoba obecně) se 

v takovém případě považuje za zaměstnavatele.49 

Mimo již zmíněná práva a omezení autora vyplývající z výše zmíněných situací je 

autor omezen, i co se týče dokončení svého díla.50 Zaměstnavatel má právo dokončit 

dílo zaměstnance jinými prostředky, pokud byl ukončen právní vztah mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, nebo pokud hrozí důvodná obava, že dílo nebude 

dokončeno buď vůbec, nebo ne v dobu a způsobem předpokládaným, ačkoliv právní 

vztah nadále trvá. Podobně jako některé ostatní omezení vyplývají se zaměstnaneckého 

vztahu, i toto lze předem dispozitivně vyloučit.   

 

VII. Autorská práva 
 

Základním důvodem pro existenci autorského práva je pochopitelně zajištění práv 

autora. Právní úprava konkrétních práv přiznaných autorům prošla proměnlivým 

historickým vývojem a ani v mezinárodní sféře není úprava jednotlivých práv, ba 

dokonce ani chápání základní koncepce autorského práva, jednotná. Jak již bylo 

načrtnuto v podkapitole věnované autorskému právu obecně, je dnes možné mluvit o 

dvou základních koncepcích autorských práv – monismu a dualismu. 

Autorskoprávní monismus, jak již název napovídá, nepropůjčuje autorskému dílu 

dvojí povahu. Vnímá jej pouze striktně z hlediska osobnostního či majetkového. 

Z pohledu striktně majetkového monismu je možné pohlížet na autorské dílo jako na 

jakýkoliv jiný předmět. Autorské dílo je nehmotnou věcí, se kterou lze nakládat v plném 

                                                 
48 § 58 odst. 9 autorského zákona 
49 § 58 odst. 10 autorského zákona 
50 § 58 odst. 5 autorského zákona 
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rozsahu, který zákon připouští pro věci obecně. Jedná se tak o objekt zcela 

obchodovatelný. Naproti tomu, osobnostní monismus, který byl základem starších 

úprav autorského práva v českém právním řádu, chápe dílo jako tzv. „výron osobnosti 

autora“. Jedná se tedy o věc od autora zcela neoddělitelnou a na základě toho 

nepřevoditelnou. Jedinou možností jak oprávnit jiné osoby k nakládání s dílem je dle 

tohoto pojetí licence.51 

Současný autorský zákon vychází z teze tzv. dualismu, případně quasi-dualismu 

autorského práva. Lze tak hovořit o určitém rozdělení práv souvisejících s autorstvím do 

dvou základních skupin. Jedná se o práva osobnostní a majetková. Nejedná se o dělení 

pouze akademické, ale o dělení zcela praktické. Ve výsledku tak mohou být nositelem 

či vykonavatelem těchto dvou skupin práv různé osoby. Tyto dvě skupiny práv se liší co 

do právní ochrany i co do převoditelnosti. Quasi-dualistická koncepce pak vyjadřuje 

fakt, že ačkoliv se jedná o dvě různé skupiny práv, jak práva majetková, tak práva 

osobnostní jsou navzájem provázaná. Osobnostní práva v sobě zákonitě obsahují 

majetkový prvek. 

Pokud je řeč o převoditelnosti práv, je nutné se vypořádat s dvojím přístupem 

k nakládání s právy tímto způsobem.52 V rámci autorského práva je tak nutné rozlišovat, 

kdy se hovoří o převodu translativním a kdy o převodu konstitutivním. Translativní 

převod (nebo také pravý převod) se vyznačuje zcizením práv osoby. V oblasti 

autorskoprávní by tak za použití translativního převodu došlo k odvozenému nabytí 

práv jinou osobou a následnému zániku práv osoby předchozí. Oproti tomu 

konstitutivní převod se nevyznačuje zcizením, nýbrž „konstitucí“. K danému objektu se 

pouze zřizuje užívací právo, zatímco původní absolutní právo zůstává převodci 

zachováno a je případně v mezích konstituce omezeno – převodce se musí zdržet 

činností, kterým by zasahoval do obsahu konstituce udělené ve prospěch jiné osoby. 

Takto je převodce však omezen pouze v rozsahu a v rámci trvání konstituce. Za 

předpokladu, že důvody omezeni opadnou, je právo opět konsolidováno.53 

 

                                                 
51 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového program. Praha : Wolters Kluwer ČR,  s. 34 
52 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.11 
53  TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.12 
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a) Osobnostní práva 

 

Na prvním místě je nutné se zabývat právy osobnostními. Jak již bylo zmíněno, i 

přes svou odlišnou povahu jsou práva majetková s právy osobnostními propojené. Dříve 

než je chráněna majetková povaha autorského díla, je tak chráněno samotné autorství 

jako koncept i zcela mimoprávní. Jedná se o soubor práv chránících právo autora 

vystupovat jako autor díla. Z povahy těchto práv vyplývá, že trvají během života autora. 

Na rozdíl od práv majetkových tak jinak časově omezena nejsou.54 Smrtí tato práva 

zanikají.55 I nadále je však v rámci tzv. „postmortální ochrany“ zakázáno, aby si jiná 

osoba osobovala autorství díla, dílo nesmí být užito způsobem snižujícím hodnotu a 

autor díla musí být uveden, je-li to obvyklé a nejedná se o dílo anonymní. Domáhat se 

ochrany může osoba blízká tak, jak jí definuje občanské právo. 56  Autorský zákon 

osobnostní práva uvádí v § 11 a v tomto výčtu zahrnuje právo autora rozhodnout o 

zveřejnění díla, právo osobovat si autorství – tedy jako autor vystupovat, právo na 

nedotknutelnost svého díla, a právo autorského dohledu.  

 

a) Právem rozhodnout o zveřejnění díla je nutno chápat právo autora rozhodnout o 

prvním oprávněném veřejném přednesení, provedení, předvedení, vystavení, 

vydání či jiným zpřístupnění veřejnosti.57 Je tedy výlučně autorovým právem 

(pokud zákon nestanoví jinak), zda dílo, které vzniklo objektivně vnímatelným 

ztvárněním, vůbec zveřejní a pokud ano, za jakých podmínek, přičemž nezáleží 

na způsobu tohoto zveřejnění. V případě programu distribuovaném na hmotném 

nosiči pak v úvahu přichází vydání ve smyslu § 4 odst. 2 autorského zákona. 

Nelze však přehlížet i fakt, že čím dál větší část počítačových programů je 

distribuována bez hmotného nosiče prostřednictvím sítě internet. Takové 

zveřejnění by zjevně bylo možné zařadit pod klasifikaci „jiné zpřístupnění“. Za 

veřejnost v tomto smyslu je třeba chápat širší okruh osob – zpravidla 

individuálně neurčených. Z těchto podmínek pak zákonitě vyplývá, že dílo může 

být zveřejněno toliko jednou – jakmile bylo zveřejněno, je toto právo nadále 

vyčerpáno. 

                                                 
54 viz dále 
55 § 11 odst. 4. autorského zákona 
56 § 11 odst. 5 autorského zákona 
57 § 4 odst. 1 autorského zákona 
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b) Právo osobovat si autorství v sobě obsahuje právo autora na to, aby byl za autora 

označen. Je zcela na libovůli autora, jak bude označen, případně zda vůbec bude 

za autora označen.58 Z podstaty věci tak autor rozhoduje i o svém označení při 

zveřejnění zmíněném výše, jakož i dalším užití díla. Tento postup je však 

limitován podmínkou, že uvedení autorství musí být u takového postupu 

obvyklé. Autorský zákon tedy počítá i s dílem vydaným anonymně – bez udání 

jména autora, či pseudonymně – pod krycím jménem či značkou. Totožnost 

autora, který projevil vůli být označen anonymně či pseudonymně nesmí být bez 

relevantního svolení prozrazena. 

 

c) Nedotknutelnost díla je třetí ze skupiny osobnostních práv tak, jak je uvádí 

autorský zákon. Jen autor má zcela neomezené právo zasahovat do díla 

libovolným způsobem – může jej dle libosti měnit. Jakákoliv jiná osoba má 

právo takto do díla zasahovat jen na základě svolení autora (či v určitých 

případech na základě zákonného povolení). Toto omezení se vztahuje i na 

způsob užití díla jinou osobou. Během užití tak nelze s dílem zacházet 

způsobem, který by snižoval hodnotu díla, či jej jinak zneužívat. K zajištění 

svých práv může autor vykonávat dohled (tzv. autorský dohled), pokud není 

stanoveno jinak, či pokud to konkrétní situace nevylučuje.59 

 

 

Převod osobnostních práv jako takových na jinou osobu je ze zákona vyloučen. Jak 

je ostatně patrné z názvu, jedná se o práva spojená výlučně s osobou autora. Jedná se o 

práva „mimo dispoziční oprávnění nositele“. 60  Práva osobnostní tak nelze zcizit, či 

k ním zřídit užívací právo.61 Je tak vyloučen nejen translativní převod, ale i konstitutivní 

dispozice s těmito právy. 

Přesto však může autor svá práva osobnostní omezit ve prospěch jiné osoby. 

Nejedná se o konstitutivní převod, ale svým způsobem o udělení souhlasu s právní 

relevancí, k tomu, aby jiná osoba jednala způsobem, který by jinak zakládal ohrožení či 

                                                 
58 § 11 odst. 2 autorského zákona 
59 § 11 odst. 3 autorského zákona 
60 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.12 
61 §11 odst. 4 autorského zákona 
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dokonce i porušení osobnostních práv autora. Autor tak nepropůjčuje výkon svých 

osobnostních práv, ani se jich nezbavuje ve prospěch jiné osoby, ale pouze se zavazuje 

strpět zásah do svých zákonem stanovených práv v rozsahu, ve kterém k takovému 

jednání svolil. Na rozdíl od konstitutivního převodu formou například licence v tomto 

případě nemá oprávněná osoba vůči třetím osobám žádná práva. Nemůže tak s tímto 

oprávněním nadále disponovat, bez dalšího svolení autora.62 

 

b) Majetková práva 

 

V rámci teorie quasi-dualismu je nutné považovat majetková práva autora za 

svébytnou skupinu práv. Je však třeba opět připomenout, že mají svůj původ 

v osobnostním základě autorských práv. Tento fakt je více či méně zřejmý, 

z konkrétních druhů majetkových práv. 

Majetková práva jsou povahy primárně ekonomické, obsahující toliko právo dílo 

užít a jiná majetková práva. Podstatou je právo dílo užít a to ať v původní, či jinak 

změněné podobě jak samostatně, tak v souboru či ve spojení s jiným dílem.63 Jedná se o 

práva obchodovatelná, hospodářská. Z toho vyplývá, že ačkoliv se jedná o práva 

primárně určená původnímu držiteli, tedy autorovi, mohou být na základě právního 

jednání, v případě počítačových programů zpravidla licence, propůjčena i třetím 

osobám a to jak ve vztahu ke konkrétnímu hmotnému vyjádření počítačového 

programu, tak i jeho nehmotné formě distribuovaném digitálními prostředky, nejčastěji 

pak za pomoci sítě internet. 

Samotné užití tak, jak jej zmiňuje autorský zákon v § 12 odst. 1, potažmo odst. 4, je 

pak dále specifikováno v následujících ustanoveních.64  Jedná se o demonstrativní65 , 

tedy příkladmý, výčet práv a z nich vyplývajících způsobů užití díla v právním smyslu a 

ve svém souhrnu zahrnující právo k rozmnožování, rozšiřování, právo pronájmu a 

půjčování spolu s vystavováním a sdělováním veřejnosti. 

 

a) Rozmnožování 

                                                 
62 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.12 
63 § 12 odst. 1 autorského zákona 
64 §13 a.n. autorského zákona 
65 §12 odst. 5 autorského zákona 
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Rozmnožováním díla chápe autorský zákon v § 13 zhotovování 

dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla či části a 

to v jakékoliv formě. Zákon demonstrativně vyjmenovává možné formy takové 

rozmnoženiny, a to formou rozmnoženiny tiskové, fotografické, zvukové, 

obrazové nebo zvukově obrazové a jiné. Obdobně jako u definice autorského 

díla obecně, i zde je ponechán prostor pro budoucí vývoj v této oblasti. Počítá se 

tedy s tím, že stejně jak se bude s vývojem technologie měnit náplň pojmu 

autorské dílo, bude se i měnit způsob a formy rozmnožení takového díla. 

Pořízení rozmnoženiny je tedy předpokladem pro ostatní druhy užití dle 

autorského zákona.  

Jen těžko si lze představit, že by byl počítačový program užíván větším 

množstvím třetích osob, pokud by existoval jen ve své jedné, původní podobě. 

V oblasti počítačových programů je tak rozmnoženina základním způsobem 

užití. Zásadní význam rozmnožování je dán i tím, že právě nezákonné 

rozmnožování bývá nejrozšířenějším způsobem porušování autorských práv. 

Vychází se i z faktu, že díky obecné přístupnosti počítačové techniky je právě 

pořizování nelegálních rozmnoženin nejen pro osobu takto jednající ekonomicky 

výhodnější, ale pro průměrně počítačově gramotnou osobu i v mnoha ohledech 

zcela triviální záležitostí, zejména s ohledem na rozšířenost přístupu na síť 

internet, která samotné pořízení nelegální kopie zjednodušuje nejen proto, že 

osoba takto porušující autorská práva nemusí často učinit více než jen na několik 

málo okamžiků usednout k počítači, aniž by se dále jinak zabývala hmotnými 

nosiči a jejich fyzickým kopírováním, ale i proto, že tato víceméně univerzální 

dostupnost nelegálních rozmnoženin vytváří dojem, že osoba pořizující či 

rozšiřující takovou rozmnoženinu nejedná protiprávně. 

Základní rozsah rozmnožování je v oblasti počítačových programů dále 

rozšířen v § 66 odst. 2 autorského zákona, který stanoví, že za rozmnožování se 

v této oblasti považuje i zhotovení rozmnoženiny, je-li nezbytná k zavedení a 

uložení počítačového programu do paměti počítače, jakož i pro jeho zobrazení, 

provoz a přenos. Jinými slovy, i rozmnoženiny, které nejsou tvořeny pro 

individuální užití, ale pouze jako nutný krok a prostředek pro další užití 

s originálem či rozmnoženinou, jsou ze zákona za svébytné rozmnoženiny 
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považovány. Obdobně tak stanoví autorský zákon, i co se týče dočasných 

rozmnoženin ve smyslu § 38a odstavce 1 písmena a) autorského zákona, když 

stanoví, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo provádí dočasné úkony 

rozmnožování děl, 66  pokud jejím jediným účelem je umožnit přenos díla 

počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami uskutečněný 

prostředníkem. Jiná ustanovení § 38a jsou s ohledem na § 66 odst. 7 autorského 

zákona pro oblast počítačových programů vyloučena. 

 

b) Rozšiřování 

Rozšiřováním programu, ať již ve své původní podobě, či rozmnoženiny, 

se dle § 14 autorského zákona rozumí zpřístupňování díla v hmotné podobě 

prodejem, nebo jiným převodem vlastnického práva, včetně jejich nabízení za 

tímto účelem. V oblasti počítačových programů pak kritérium hmotné podoby 

bude vyjadřovat fakt, že se tato úprava bude vztahovat zpravidla na programy 

zakoupené na hmotném nosiči (pevném disku, flash disku, optickém nosiči), 

zejména pak v rámci nákupu v kamenném obchodě formou tzv. krabicového 

způsobu. Nabyvatel tak získá počítačový program s doprovodným materiálem, 

jehož obecné užívání je podmíněno akceptací licenčního ujednání. Nejedná se 

však o rozšiřování samotného počítačového programu, ale určitého (hmotného) 

celku, v kterém je zakomponován nehmotný počítačový program. 

Právo rozšiřovat je však pod vlivem evropské úpravy pro autora omezeno 

toliko na první prodej či jiný převod konkrétního originálu či rozmnoženiny 

v hmotné podobě za předpokladu, že tento převod byl proveden buď samotným 

autorem, nebo s jeho souhlasem na území jednoho ze členských států 

Evropských společenství (Evropské Unie), nebo některé z jiných stran Dohody o 

Evropském hospodářském prostoru. Tímto prvním převodem tak zaniká právo 

autora si jakkoliv nárokovat rozhodování o dalším osudu v rámci těchto převodů 

konkrétního objektu.67 Nemůže tak nadále namítat porušení jeho práv v případě, 

že osoba, které autor originál či rozmnoženinu převedl, dále sama tento objekt 

                                                 
66 Za předpokladu, že takové úkony rozmnožování děl jsou pomíjivé nebo podružné, tvoří nedílnou a 

nezbytnou součást technologického procesu a nemají žádný samostatný hospodářský význam 
67 viz rozhodnutí UsedSoft GmbH v Oracle International Corp. – C 128/11 popsané dále 
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převedla na osobu další, v pořadí již druhou. Toto vyčerpání práv se však ze 

zákona nevztahuje na pronájem a půjčování díla. 

 

c) Pronájem 

Pronájmem rozumí český autorský zákon v § 15 zpřístupňování originálu 

nebo rozmnoženiny díla ve hmotné podobě za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo 

rozmnoženiny na dobu určitou. Jedná se tedy o zpřístupnění dočasné, za úplatu, 

které může být uzavřeno ve prospěch osoby jak fyzické, tak právnické. 

 

d) Půjčování 

Půjčování, tak jak jej definuje § 16 autorského zákona, je v mnohém 

podobné již zmíněnému pronájmu. Stejně tak se jedná o zpřístupňování 

originálu či rozmnoženiny díla v hmotné podobně. Motivací pro takové jednání 

však není přímý či nepřímý hospodářský či obchodní zisk a k samotnému 

půjčení dochází prostřednictvím zařízení přístupných veřejnosti uvedených v 

zákoně (například knihovny).  Půjčování není prostředkem ekonomického růstu 

oprávněného subjektu. Naopak, jako důvod pro půjčování můžeme chápat 

určitou snahu po osvětě – jedná se tak o zprostředkovávání motivované zejména 

vzdělávacím, či jinak kulturním hlediskem. Je však nutné podotknou, že zákon 

takto důvody půjčení jinak nevymezuje. Jedná se tak o pohled zcela teoreticko-

praktický. 

Pro oblast počítačových programů je však důležité, že na základě § 66 

odst. 7 autorského zákona pro tuto oblast nelze uplatnit ustanovení o knihovní 

licenci, či licenci pro zdravotně postižené. Uplatnění půjčování v této sféře je tak 

značně omezené, zjevně pro velký ekonomický dopad, který by taková šíře 

možnosti měla na autory počítačových programů (popřípadě osoby, kterým 

svědčí majetková práva).  Za pronájem či půjčování pak autorský zákon ani 

nepovažuje takové půjčování či pronájem, kde samotný program není 

podstatným předmětem pronájmu.68 

 

                                                 
68 § 66 odst. 3 autorského zákona 
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e) Vystavování 

Vystavováním je nutno dle dikce § 17 autorského zákona rozumět takové 

nakládaní, které spočívá v zpřístupňování díla v hmotné podobě umožněním 

zhlédnutí nebo jiného vnímání originálu nebo rozmnoženiny díla, zejména díla 

výtvarného, díla fotografického, díla architektonického včetně díla 

urbanistického, díla užitého uměni nebo díla kartografického. 

Jak vyplývá již z demonstrativního výčtu, jedná se o proces, který si lze u 

počítačového programu představit jen stěží, a to s ohledem na nutnost vystavení 

hmotné podoby díla. Je pochopitelně možné, aby byly vystaveny jednotlivé 

součásti, které tvoří krabicovou podobu programu – tedy je možné vystavit 

dokumentaci, obal, samotný nosič, nejde však o vystavení samotného 

počítačového programu. Nejedná se o způsob, kterým by bylo možné počítačový 

program jako takový zhlédnout či vnímat. V praxi jsou běžné veletrhy 

s počítačovými programy a zejména počítačovými hrami, kde jsou připraveny 

jednotlivé počítače, na kterých si mohou návštěvníci konkrétní počítačové 

programy vyzkoušet. Dle mého názoru se i v těchto případech nejedná o 

vystavování ve smyslu § 17 autorského zákona, a to z důvodů uvedených výše, 

ale jedná se o sdělování. 

 

f) Sdělování veřejnosti 

Pokud se předchozí vymezení majetkových práv zdála pro oblast 

počítačových programů problematická, tak právě ustanovení týkající se 

sdělování veřejnosti jsou pro počítačové programy mnohem bližší. Koncept 

sdělování veřejnosti tak reaguje na fakt, že některá autorská díla nebývají často, 

či snad i obvykle, zpřístupňována v hmotné podobě. Jedná se o změnu, která 

nastala s nástupem moderních informačních technologií a nehmotných způsobů 

vyjádření, přičemž i pro tuto oblast, zejména pro již zmíněnou jednoduchost 

nehmotné manipulace s autorskými díly, je nutné, aby byly práva autora 

chráněna.69  

                                                 
69 Oproti tomu směrnice rady 2009/24/ES nepracuje s pojmem „sdělování“ jako se zvláštním způsobem 

nakládání s počítačovým programem. Užívá univerzálního termínu „šíření“, který zahrnuje 

zpřístupňování díla jak v hmotné, tak nehmotné podobě. 
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Dle § 18 autorského zákona za sdělování považujeme zpřístupňování díla 

veřejnosti v, pro oblast počítačových programů tolik důležité, nehmotné podobě. 

Po drátu či bezdrátově a případně i živě, či ze záznamu. Jedná se o výčet předem 

neomezený, tedy opět demonstrativní. Není omezen konkrétní formou, kterou 

má sdělování probíhat – sdělováním může tak být jakékoliv jednání splňující 

základní znaky tak, jak jsou definovány v § 18 odst. 1 autorského zákona.  

Nad rámec této generální klauzule pak jde § 18 odst. 2 autorského zákona, 

který konkretizuje definici v odstavci 1 v tom směru, že výslovně stanoví, že ze 

zákona se za sdělování považuje i zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, kdy 

kdokoli může k němu mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, 

zejména počítačovou nebo obdobnou sítí. Jedná se v první řadě nepochybně o 

úpravu reflektující síť internet jako zcela zásadní formu zprostředkovatele 

sdělování v moderním světě. Jedná se o ustanovení stěžejní, zejména pokud se 

jedná o přesun od krabicového softwaru k počítačovým programům 

distribuovaným zároveň, či exkluzivně pouze prostřednictvím počítačových sítí, 

či v rámci balíčků tzv. služeb. V § 18 odstavci 3 autorského zákona je však 

sdělování definováno i negativně a to tak, že za sdělování díla veřejnosti nelze 

považovat pouhé provozování zařízení, které umožnuje či zajištuje takové 

sdělování. 

Sdělováním, jak bylo popsáno výše, však nedochází k vyčerpání práva 

autora na sdělování veřejnosti.70 To pokračuje i nadále bez ohledu na to, zda již 

bylo dílo jednou takovým způsobem sdělováno.71 

 

Jednotlivá majetková práva, stejně tak majetková práva jako celek, nejsou ve svém 

trvání časově neomezená. Dle §27 odstavce 1 autorského zákona tato práva trvají po 

dobu života autora a dále 70 let po jeho smrti. Totéž se uplatní v případě spoluautorství, 

přičemž doba trvání majetkových práv se v tomto případě počítá od smrti posledního 

z přeživších spoluautorů.72 Poněkud komplikovanější je situace u děl anonymních (či 

pseudoanonymních). Doba zde neplyne od smrti autora, ale od okamžiku zveřejnění 

                                                 
70 Více k vyčerpání práva viz rozhodnutí „UsedSoft GmbH v Oracle International Corp. – C 128/11“ 

uvedené dále 
71 § 18 odst. 4 autorského zákona 
72 § 27 odst. 2 autorského zákona 
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díla. Za situace, že se autor k dílu přihlásí (či za situace, kdy je autor díla všeobecně 

znám) a toto autorství je zveřejněno během oné již plynoucí doby od zveřejnění, 

postupuje se dále, jakoby se nejednalo o dílo anonymní.73 Majetková práva jsou rovněž 

předmětem dědictví.74 S ohledem na rychlost vývoje počítačových technologii během 

posledních sedmdesáti let a možnosti předpokládat razantní vývoj na tomto poli i do 

budoucna, se dle mého názoru jeví takto dlouhá doba pro potřebu počítačových 

programů excesivní. Sedmdesát let je pro tuto oblast natolik dlouhý úsek času, že 

z praktického hlediska by se mohlo jednat o ochranu neomezenou. 

 Možnosti převodu majetkových práv jsou na rozdíl od práv osobnostních poměrně 

širší. Nelze zde hovořit o striktní nepřevoditelnosti tak, jak ji vnímáme u práv 

osobnostních. Ačkoliv se jedná o soubor práv, který má původ v osobním projevu 

člověka, nejedná se o soubor práv, který tvoří v teoreticko-právní rovině součást 

osobnosti člověka.75 Už ze své podstaty jsou tato práva majetková, tedy taková, která 

mají určitou hospodářskou, obchodovatelnou hodnotu. Zákaz převodu těchto práv bez 

dalšího by tak zcela zjevně narušil, či dokonce popřel jejich základní ekonomický 

potenciál. Z tohoto důvodu jsou tímto způsobem jednotlivá dílčí autorská práva 

diferencována ve většině právních řádů světa, a to převážně podobným způsobem v tom 

smyslu, že jednotlivé právní řády uznávají majetkovou povahu a převoditelnost těchto 

práv napříč subjekty, jež mohou, avšak nemusí být zároveň autory toho kterého díla. 

Ne vždy tomu tak bylo u nás. Jak již bylo nastíněno, současná koncepce autorského 

práva jako souboru práv o dvou skupinách, navzájem provázaných – osobnostních a 

majetkových – je oproti předchozí úpravě nová. Předchozí úprava vycházela z teorie 

monistické v rámci, které převládaly prvky osobnostní. To, co dnes chápeme jako 

jednotlivá, relativně samostatná práva náležející buď do skupiny práv osobnostních, či 

majetkových, dříve byla právem jedním, jednotným – jednalo se o dílčí projevy tohoto 

jednoho subjektivního autorského práva.76 

Důsledkem takové úpravy byl vyloučen převod práv mezi živými. Současná 

koncepce autorských práv prosazuje svrchovanost jak práv osobnostních, tak 

majetkových. Můžeme se bavit o koncepci quasi-dualistické/dualistické77, případně o 

                                                 
73 § 27 odst. 3 autorského zákona 
74 § 26 odst. 2 autorského zákona 
75 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.13 
76 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.13 
77 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového program. Praha : Wolters Kluwer ČR,  s. 34 
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koncepci monistické s prvky autorskoprávního dualismu 78 . Z dané terminologie 

vyplývá, že se nejedná o ryzí oddělení obou. Monistický přístup se nadále projevuje 

v omezení určitých dispozic s majetkovými právy. 

I nadále tak není možné hovořit o plném translativním převodu mezi živými, tak 

jak jej znají některé zahraniční právní úpravy, které naplňují znaky zcela dualistické 

koncepce, neboť takové vzdání se, či převod majetkových práv, by bylo v rozporu 

s ustanovením §26 autorského zákona. Je tak stále nutné hovořit o obdobě osobně-

majetkové povahy těchto práv. V souladu s již zmíněnou hospodářskou funkcí těchto 

práv na mezinárodní úrovni se však nejedná o zákaz absolutní povahy, co se týče 

majetkoprávních dispozic. Právě na rozdíl od již zmíněných osobnostních práv připouští 

český právní řád u majetkových autorských práv převod konstitutivní. Ze zákona jsou 

tak vyloučeny i dispozice spočívající ve výkonu rozhodnutí, jakož i zajištění 

pohledávky.79  

Jak vyplývá z věty za středníkem § 26 odstavce 1 autorského zákona, tyto 

podmínky se nevztahují na pohledávky vzniklé z takových majetkových práv. Nezáleží 

pak, zda mají svůj původ v licenci, nebo v jiných skutečnostech právních či 

protiprávních – pohledávky takto vzniklé již žijí vlastním životem a jsou plně 

obchodovatelné jako předměty ryze soukromoprávních vztahů. 

 

c) Volná užití 

 

Ačkoliv autorský zákon ve svém základu počítá s možností tzv. volných užití, 

úprava pro oblast počítačových programů je v porovnání s jinými autorskými díly 

specifická. Volným užitím chápe právní řád ve smyslu § 30 odstavci 1 autorského 

zákona užití pro osobní potřebu fyzické osoby, a to za předpokladu, že účelem takového 

užití není dosažení hospodářského či obchodního prospěchu, ať už přímého nebo 

nepřímého. Takové tzv. volné užití pak není užitím ve smyslu předcházejícího výkladu 

a nepodléhá tak jemu vlastním pravidlům a omezením, což se projevuje zejména tak, že 

osoba jednající v rámci volného užití nezasahuje do autorského práva, pokud si pro 

osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu, či napodobeninu díla. 

                                                 
78 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.13 
79 § 26 odst. 1 autorského zákona 
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Tento institut se však netýká oblasti počítačových programů. Stejně jako u jednání 

spočívajícího v zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny architektonickou stavbou a 

pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování, i užití počítačového 

programu a elektronické databáze, či pořízení jejich rozmnoženiny, je užitím v plném 

slova smyslu tak, jak jej definuje předcházející výklad. Volné užití se tak na počítačové 

programy nevztahuje ani za předpokladu, že je takové dílo užíváno pro osobní potřebu, 

a to ani tehdy, když cílem není hospodářský či obchodní prospěch.80 

 

d) Oprávněný uživatel a omezení práv autora 

 

Současná právní úprava obsahuje definici tzv. oprávněného uživatele. Jedná se o 

subjekt, který disponuje určitými zvláštními právy oproti jiným potenciálním 

subjektům. Tento pojem je neoddělitelně spojen se systémem omezení práv autora 

počítačového programu, tedy jedná se o subjekt, který může ze zákona jednat 

způsobem, který by jinak zakládal protizákonný zásah do autorských práv. K takovému 

omezení práv na jedné straně a zajištění oprávnění na straně druhé dochází na základě 

tzv. zákonných licencí, které se vztahují na oprávněné uživatele za předpokladu splnění 

konkrétních, zákonných podmínek.  

V oblasti počítačových programů se pak zákonitě jedná o soubor pravidel, který 

umožňuje řádné zacházení s počítačovými programy tak, aby bylo umožněno jejich 

užívání v souladu s účelem, pro který byly stvořeny. Další rozšiřování mimo tuto 

základní oblast je pak otázkou licencí dalších.81 

Autorský zákon definuje oprávněného uživatele v § 66 odstavci 6 tak, že je jím: 

 

a) Oprávněný nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu, který má k takové 

rozmnoženině vlastnické, či jiné právo a to za účelem jejího využití, tedy 

nikoliv za účelem jejího následného převodu. 

 

b) Oprávněný nabyvatel licence. 

 

                                                 
80 § 30 odst. 3 autorského zákona 
81 viz dále 
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c) Další osoba, oprávněna užívat rozmnoženinu programu, nejedná-li se zároveň o 

jednu z předchozích osob. 

 

Takový uživatel pak ze zákona může užít zákonně nabytou rozmnoženinu 

v  rozsahu, tak jak jej definuje § 66 odstavec 1 autorského zákona82, nebo v rozsahu 

širším, je-li dále smluvně upraven. Naopak zúžit rozsah lze jen v případě stanoveným 

písm. b) tamtéž. 

V praxi to znamená, že práva autora jsou vůči oprávněnému uživateli omezena a to 

v rozsahu zákonných licencí uživateli náležejících. Oprávněný uživatel rozmnoženiny 

tak využívá zákonné licence v případech kdy:83 

 

a) Jedná způsobem, který by omezoval či narušoval práva autora, byť i osobnostní, 

za předpokladu, že tak jedná (rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje, či 

jinak mění) tam, kde to je nezbytné k tomu, aby využil oprávněně nabytou 

rozmnoženinu počítačového programu, jde-li o zavedení a provoz počítačového 

programu, případně i opravu jeho chyb.84 

 

b) Rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje, či jinak mění počítačový program 

a to jinak, než v předchozím případě, za předpokladu, že je takové jednání 

nezbytné pro využití oprávněné nabyté rozmnoženiny v souladu s účelovým 

určením takové rozmnoženiny. 85  Zákon zde připouští možnost odklonit se 

odlišnou dohodou, a to jak rozšířením, tak zúžením, Na rozdíl od ostatních 

zákonných licencí se tak jedna o ustanovení dispozitivní, čemuž odpovídá 

formulace „není-li dohodnuto jinak“, jakož i poslední věta §66 odstavce 6 

autorského zákona. 

 

c) Si zhotoví záložní rozmnoženinu počítačového programu, je-li nezbytná pro 

jeho užívání. 86  Tato nezbytnost se v praxi projevuje ve snaze zabezpečit 

                                                 
82 viz dále 
83 § 66 odst.1 autorského zákona 
84 § 66 odst. 1 písm. a) autorského zákona 
85 § 66 odst. 1 písm. b) autorského zákona 
86 § 66 odst. 1 písm. c) autorského zákona 
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provozuschopnost programu pro případ ztráty původního programu či jeho 

rozmnoženiny. 

 

d) Interpretuje počítačový program v tom smyslu, že jej zkoumá, studuje nebo 

zkouší jeho funkčnost za účelem zjištění principů a myšlenek, na kterých je 

jeho funkčnost založena, za předpokladu, že je oprávněn k zavedení, uložení do 

paměti, nebo zobrazení, provozu a přenosu během kterého k této interpretaci 

dochází. 87  Je možné, aby takto činil uživatel sám, nebo zprostředkovaně 

prostřednictvím jiné osoby (zejména tedy osoby, která k tomu má znalostní a 

technické předpoklady). Nejedná se však o dekompilaci. Interpretace probíhá 

v rámci běžného užívání tak, jak je výše popsáno. Poznatky o funkčnosti 

programu jsou tak omezeny tímto rozsahem. 

 

e) Dekompiluje počítačový program jednáním, které spočívá v rozmnožování 

kódu, překládání jeho formy při rozmnožování programu nebo při jeho překladu 

či jiném oprávněném zpracování, úpravě či změně za zákonných podmínek.88 

Jedná se o mnohem podstatnější zásah to práv autora než interpretace dle 

předchozího bodu. Tam, kde interpretující osoba pouze vidí, či si domýšlí, část 

celku, kterým je počítačový program řízen, vidí osoba dekompilující počítačový 

program v mnohem větší hloubce, případně i ve své celistvosti. V rámci 

dekompilace dochází k odhalení jednotlivých dílčích částí, ze kterých se sestává 

počítačový program, přičemž mnohé z nich mohou být zcela unikátním 

výtvorem konkrétního autora s jedinečnou funkční i hospodářskou hodnotou. I 

z tohoto důvodu je zákonná licence k dekompilaci limitována co se týče účelu a 

to tím směrem, že je možné takto postupovat pouze v případech, kdy je to nutné 

pro to, aby byla zajištěna interoperabilita, tedy provázanost a návaznost 

spočívající ve vzájemném funkčním propojení na sobě nezávisle vytvořených 

počítačových programů. Tento postup je sám dále limitován, neboť je 

subsidiární – je přípustný pouze za předpokladu, že je omezen na relevantní část 

počítačového programu a že potřebné informace nelze zjistit snadno a rychle 

jinak. Zcela nepřípustné je dle § 66 odst. 4 autorského zákona jednání, 

                                                 
87 § 66 odst. 1 písm. d) autorského zákona 
88 § 66 odst. 1 písm. e) autorského zákona 
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spočívající v poskytování informací získaných prostřednictvím dekompilace 

třetím osobám (není-li to nutné pro dosažení dovoleného účelu). Informace 

získané dekompilací pak zásadně nelze použít k vývoji, zhotovení nebo 

obchodnímu využití konkurenčního programu, či jinak způsobem porušující 

autorská práva. S ohledem na subsidiaritu možnosti dekompilace, a to v rámci 

úzce určeného zákonném povoleného účelu je možné, aby autor programu svým 

jednáním dekompilaci programu jinými osobami zcela vyloučil. Postačí pro to, 

aby zveřejnil informace týkající se interoperability programu. 

 

e) Ochrana počítačových programů dle autorského zákona 

 

S úpravou postupu a možnosti ochrany autorských práv se setkáváme ve vícero 

právních předpisech a vícero právních odvětvích, a to ve snaze obsáhnout celou šíři 

možných zásahů, zejména s ohledem na stále se vyvíjející stav techniky, který 

v mnohých případech ulehčuje možnost a rozsah způsobů jak autorská práva narušit. 

Základním pramenem práva, který poskytuje autorovi možnost bránit se proti 

nezákonnému zásahu do jeho zákonem zaručených práv je ale v prvé řadě autorský 

zákon, který obsahuje soukromoprávní základ autorskoprávní ochrany v § 40, který 

zaručuje autorovi počítačového díla následující práva: 

 

a) Právo žádat určení autorství díla (tzv. nárok určovací).89 

 

b) Právo požadovat zákaz ohrožení svého práva, tzv. nárokem zápůrčím, tedy 

nárok žádat autoritativní rozhodnutí, jehož obsahem je zákaz jednání, které 

autorské právo ohrožuje, včetně hrozícího opakování takového jednání. Může 

se jednat o neoprávněnou výrobu, obchodní odbyt, dovoz či vývoz originálu 

nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněné sdělování veřejnosti a 

neoprávněnou propagaci, včetně reklamy.90 

 

                                                 
89 § 40 odst. 1 písm. a) autorského zákona 
90 § 40 odst. 1 písm. b) autorského zákona 
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c) Právo autora požadovat od zákonem blíže určených osob sdělení údajů o 

způsobu a rozsahu neoprávněného užití. 91  Na základě tohoto ustanovení se 

autor může domoci informací o osobách porušující jeho práva, způsobu a 

rozsahu, v kterém jsou jeho práva narušována, jakož i o ostatních důležitých 

okolnostech nutných pro účinnou obranu proti osobám ohrožující či porušující 

jeho zákonem chráněná práva, například údaje o ceně, za kterou bylo do práv 

vztahujících se k dílu (či jeho rozmnoženině) nezákonně zasaženo nebo údaje o 

osobě, která se na neoprávněném užití účastní. Takový nárok má autor zejména 

vůči osobě, která do zaručených práv neoprávněně zasáhla, stejně jako vůči 

jiným osobám, o kterých tak zákon stanoví. Bez ustanovení umožňujícího 

seznámit se s takovými informacemi by byla efektivní ochrana znesnadněna či 

znemožněna. I proto se autorský zákon dále věnuje právu na informace v § 42, 

kde stanoví, že autor může informace požadovat i od celních orgánů 

vykonávající státní statistickou službu ohledně obsahu a rozsahu dovozu nebo 

přijetí zboží, pokud se jedná o rozmnoženiny díla, nebo jiný jeho záznam, má-li 

zboží sloužit jako nenahraný nosič, na který může rozmnoženina být následně 

nahrána, je-li zboží přístrojem sloužícím k pořízení rozmnoženiny, či je-li 

zařízením, výrobkem nebo součástkou jejíž účelem je obcházet účinné 

technické prostředky ochrany (zcela, či převážně). 

 

d) Právo restituční, spočívající v nároku autora požadovat od osob, které 

nezákonným způsobem zasáhly do jeho práv, odstranění následku takového 

zásahu, a to například stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či 

napodobeniny z obchodu či jiného užívání, případně zničení objektů takto 

stažených včetně předmětů a přístrojů užitých převážně k vytvoření takových 

neoprávněných předmětů.92 Cílem je tedy určitým způsobem navrátit situaci do 

stavu, která zde byla před zásahem za předpokladu, že tento protizákonný stav 

trvá. Přitom musí být brán ohled na práva třetích osob (zejména spotřebitelů a 

osob jednajících v dobré víře) a postupováno přiměřené s ohledem na závažnost 

zásahu do práv autora. 

 

                                                 
91 § 40 odst. 1 písm. c) autorského zákona 
92 § 40 odst. 1 písm. d) autorského zákona 
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e) Právo na přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu. 93 94  Jedná se o 

způsob odčinění újmy vzniklé autorovi počítačového programu. Toto 

zadostiučinění může být poskytnuto zejména omluvou, nebo zadostiučiněním 

v penězích, a to v případech, kdy by zadostiučinění omluvou bylo, vzhledem 

k okolnostem konkrétního případu, nedostatečné. Konkrétní výši peněžitého 

zadostiučinění stanoví, vzhledem k závažnosti vzniklé újmy a okolnostem, za 

kterých k ní došlo, soud. 

 

f) Právo požadovat zákaz poskytování služby, která je využívána jako prostředek 

k dalšímu porušování či ohrožování práv autora.95 Jedná se o úpravu reagující 

na fakt, že k protiprávnímu jednáni v oblasti autorského práva často dochází 

prostřednictvím služeb, které mohou mít často i legitimní užití, avšak jsou 

užívány z částí, či převážné k účelům narušující práva autorů. Vztahuje se tak 

nejen na služby poskytované na bázi peer to peer (dnes popularizované formou 

tzv. torrentů), tedy tam, kde určitá služba zprostředkovává nezákonné sdílení 

přímo mezi uživateli, přičemž každá osoba je zároveň příjemcem i odesílatelem 

dat, ale i na zcela neinternetové služby poskytované například „copy centry“, 

které umožnují za poplatek kopírovat na různé nosiče (papírem počínaje až po 

počítačová média). 

 

g) Nikoliv jako nárok, ale jako možnost připouští autorský zákon přiznání 

v rozsudku právo tento rozsudek uveřejnit a to na náklady neúspěšného 

účastníka a dále určit způsob, rozsah a formu, v které má k tomuto uveřejnění 

dojít.96 

 

h) Právo požadovat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.97 Autorský 

zákon zde odkazuje na obecnou občanskoprávní úpravu, 98  přičemž místo 

skutečně ušlého zisku se může oprávněná osoba domáhat náhrady zisku ve výši 

                                                 
93 § 40 odst. 1 písm. e) autorského zákona 
94 Více k náhradě nemajetkové újmy viz § 2894 a.n. z.č. 89/2012 Sb. (dále jen „nového občanského 

zákoníku“) 
95 § 40 odst. 1 písm. f) autorského zákona 
96 § 40 odst. 3 autorského zákona 
97 § 40 odst. 4 autorského zákona 
98 § 2894 a.n nového občanského zákoníku , § 2991 a.n. nového občanského zákoníku  
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takové odměny, která by byla obvyklá za získání licence v době, kdy 

k neoprávněnému jednání došlo. Zároveň výše bezdůvodného obohacení 

v případech, že bylo s dílem neoprávněně nakládáno, aniž by pro to osoba tak 

jednající měla odpovídající licenci, činí dvojnásobek ceny takové licence 

v době nakládání s dílem. 

 

Práva uvedena pod body b) až d), g), h) může přitom vykonávat i osoba, které autor 

udělil výhradní oprávnění k výkonu práva k dílu, či osoba které oprávnění či výkon 

majetkových práv náleží ze zákona, byla-li tato práva ohrožena či porušena. Práva 

autora domáhat se svého práva v ostatních případech zůstávají nedotčena.99 

 

 

VIII. Licence 
 

Jak již bylo zmíněno, co se týče práv plynoucí z autorství počítačového programu, 

je možné je dělit na práva osobnostní a majetková. Pakliže jsou práva osobnostní 

vázána na konkrétní osobu, tak práva majetková, byť mají svůj původ v osobní tvorbě 

konkrétního počítačového programu, mohou být konstitutivně (nikoliv translativně) 

převedena na další subjekty, kterým tak vznikají určitá oprávnění, umožňující zákonem 

podložené užití jinou osobou, než je autor. Prostředkem takové konstituce práv pro třetí 

osobu je pak licence – oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví. Oproti tomu 

licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli takové oprávnění, omezeně či 

neomezeně a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli 

odměnu.100 

Do nedávné minulosti byla licenční smlouva a její náležitosti upraveny nejednotně. 

Autorský zákon upravoval náležitost licenční smlouvy pro oblast autorského práva. 

Obchodní zákoník oproti tomu zcela odděleně a zvlášť upravoval úpravu licenční 

smlouvy pro oblast průmyslových práv. Neexistovala zde obecná úprava tyto dvě 

oblasti sjednocující, ani explicitně umožňující užití licenční smlouvy k zřízení užívacího 

práva mimo tyto dva obory. Změnu v tomto přinesl s účinností k 1.1.2014 zákon č. 

89/2012 sb., tedy tzv. nový občanský zákoník. V souladu s obecným cílem této nové 

                                                 
99 § 41 autorského zákona 
100 § 2358 odst. 1 nového občanského zákoníku 
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obecné soukromoprávní úpravy bylo postupováno, i co se týče úpravy licenční smlouvy. 

Výsledkem je tak nová úprava licenční smlouvy jako svébytného smluvního typu 

v rámci tohoto nového občanského zákoníku, uplatnitelná i pro jiné statky. Tato obecná 

ustanovení o licenční smlouvě jsou dále upravena pro oblast autorského práva ve 

zvláštních ustanovení. Přitom již obecná úprava licenční smlouvy tak, jak jí zná náš 

právní řád dnes, je založena na dosavadní úpravě vyplývající z autorského zákona 

(jehož obdobná ustanovení byla zrušena). Na rozdíl od průmyslových práv, jejichž 

úprava byla touto novou obecnou definici značně pozměněna, tak zůstává právní základ 

autorského práva převážně stejný. Pro oblast počítačových programů se tak uplatní 

obecná ustanovení nového občanského zákoníku týkající se licence101 v kombinaci se 

zvláštní úpravou pro předměty chráněné autorským zákonem. 102  Ve výsledku tak 

licenční smlouvou poskytuje autor nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo 

užít, určitým způsobem nebo všemi způsoby užití a v omezeném či neomezeném 

rozsahu.103 

Vztah vznikající na základě licence je „typickým závazkovým právním vztahem 

v oblasti práva duševního vlastnictví“. 104  Na základě licence se autor zavazuje a 

omezuje v tom směru, že po dobu trvání licence může mít povinnost zdržet se 

jednání,105 které by bylo v rozporu s takovou licencí – jednání ke kterému je nabyvatel 

licence oprávněn.106 Přičemž rozsah a způsob vyplývá z rozsahu konstituce obsažené 

v licenční smlouvě. Může se tedy týkat ať už všech jednání, či pouze jednání výslovně 

vymezených. Nejedná se však o zánik práv na straně autora, ale o omezení práv autora. 

Právo dílo užít zůstává zachováno, jeho výkon je však po dobu a za trvání licence 

pozastaven. Osoba, v jejíž prospěch je licence ustanovena, se tak v rámci mantinelů 

stanovených licencí nedopouští neoprávněného zásahu do majetkových práv 

autorských.  Jedná se o smluvní úkon základní. Tam, kde předchozí právní úprava 

obsahovala pro oblast práv duševního vlastnictví vícero smluvních typu, upravuje 

současný zákon smluvní typ základní jeden, a to právě licenční smlouvu. 

                                                 
101 § 2358 a.n. nového občanského zákoníku 
102 § 2371 a.n. nového občanského zákoníku 
103 § 2371 nového občanského zákoníku 
104 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.19 
105 § 2360 nového občanského zákoníku 
106 viz dále pojednání o výhradních a nevýhradních licencích 
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Licence jako taková je obchodovatelná – je možné ji ocenit a nadále ji postoupit a 

to na rozdíl od samostatných autorských práv, ke kterým se váže (ty zůstávají 

nepřevoditelná). Tento majetkový charakter licence se projevuje i v tom, že výhradní 

nabyvatel licence se může domáhat některých nároků týkajících se porušení či ohrožení 

autorského práva, a to přímo vůči třetím osobám, nebo i samotnému autorovi.107108 

a) Licenční subjekty 

 

Licence vzniká buďto na základě zákona, nebo na základě smlouvy. Jako každý 

jiný smluvní vztah, i licenční smlouva je vztahem mezi minimálně dvěma stranami. 

Těmito subjekty jsou pak poskytovatel licence a nabyvatel licence. Z podstaty věci 

vyplývá, že poskytovatelem licence bude zejména autor díla, a to po dobu svého života, 

po jeho smrti pak případně jeho právní nástupce. Není však vyloučeno, že by jím mohla 

být i jiná osoba než autor. V úvahu připadají tyto osoby – osoba, která vykonává na 

základě zákona majetková práva (případ děl zaměstnaneckých a kolektivních), jiná 

osoba, která má oprávnění uzavřít smlouvu vlastním jménem avšak na účet autora či 

kolektivní správce.109 Tato poslední zvláštní situace, co se týče subjektů, se vyskytuje u 

těch majetkových práv, u kterých stanoví zákon povinnost tzv. kolektivní správy. Jedná 

se o situaci, kdy kolektivní správce zastupuje autora (v praxi vícero autorů) co se týče 

těchto vztahů. Poskytovatelem licence pro díla, pro které zákon stanoví povinnost 

kolektivní správy, je pak vždy kolektivní správce. O kolektivní správě však nelze 

v oblasti počítačových programů uvažovat.110 

Na druhé straně smluvního vztahu pak vystupuje nabyvatel licence. Takovým 

nabyvatelem může být v podstatě libovolná osoba, ať už fyzická či právnická, tuzemská 

i zahraniční. Záleží tak primárně na dohodě subjektů a vůli poskytovatele poskytnout té 

které osobě.  

 

b)  Licence výhradní a nevýhradní 

 

                                                 
107 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.20 
108 § 41 autorského zákona 
109 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.34 
110 viz rozhodnutí  „Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany v Ministerstvo kultury 

– C-393/09“ 
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Zcela zásadní pro oblast licenčních smluv je úprava výhradnosti či nevýhradnosti 

licence. Ujednání o rozsahu licence tímto směrem nadále ovlivňuje práva a povinnosti 

jak poskytovatele v tom směru, že rozhoduje o rozsahu, v kterém bude poskytovatel po 

dobu účinnosti licenční smlouvy omezen na svých jinak zaručených autorských právech 

nejen co se týče jeho vlastního jednání, ale i možnosti zmocnit k jednání osoby jiné. 

Typ licence, ať už výhradní či nevýhradní, však nemusí být v licenční smlouvě ujednán, 

ačkoliv je z hlediska právní jistoty subjektu jistě výhodnější, aby takové ustanovení 

smlouva výslovně obsahovala. Není-li tomu tak, uplatní se ustanovení § 2362 nového 

občanského zákoníku, které stanoví, že při absenci bližší specifikace výhradnosti 

licence platí, že se jedná o licenci nevýhradní. V praxi se tak lze setkat se třemi 

situacemi:111 

 

a) Licence nevýhradní 

 

Jedná se o situaci, kdy licenční smlouva buď neobsahuje ujednání o výhradnosti 

vůbec,112 nebo výslovně obsahuje ujednání o nevýhradnosti.113  Důsledkem je 

fakt, že i přes poskytnutí licence k užití nabyvateli takové licence není 

poskytovatel bez dalšího dále sám jakkoliv limitován v dispozici s dílem a 

majetkovým autorským právem jej užít. Poskytovatel tak i za poskytnutí 

nevýhradní licence jedné osobě může dílo sám dál užít, či poskytnout právo 

k užití díla prostřednictvím další nevýhradní licence jiné osobě. 114  V oblasti 

počítačových programů se často setkáváme právě s tímto druhem licencí, 

minimálně co se týče poskytování licence spotřebitelům. 

 

b) Výhradní licence 

Úplná – Výlučná výhradní licence je nejpřísnější, co se týče dalšího omezení 

poskytovatele. Nabyvatel výlučné výhradní licence má po dobu trvání licence 

exkluzivní právo k užívání díla. Poskytovatel tak nejen že nemůže uzavřít další, 

byť nevýhradní, smlouvu s další osobou (taková smlouva by pro rozpor s již 

                                                 
111 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.37 
112 § 2362 nového občanského zákoníku 
113 § 2361 nového občanského zákoníku 
114 JANSA, L. OTEVŘEL, P. Softwarové právo. Brno : Computer Press, a.s. . str. 42 
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existující smlouvou s výhradní licencí od počátku nevznikla), ale je omezen i co 

se týče vlastní osoby a to tak, že nemůže vykonávat právo užít dílo v rozsahu, 

v kterém byla poskytnuta výhradní licence.115 

 

Neúplná – Jedná se o formu, která je svým omezením na pomezí licence 

nevýhradní a výlučné výhradní licence. Poskytovatel licence smí nadále užívat 

dílo způsobem uvedeným v licenci, ale je omezen v poskytnutí takové licence 

další osobě. Taková výjimka z výhradní licence ve prospěch poskytovatele však 

musí být zvlášť vyjednána, jinak dle § 2360 odstavce 1 nového občanského 

zákoníku platí, že licence je výhradní i vůči poskytovateli. 

 

c) Polovýhradní licence 

 

O tzv. polovýhradní licenci se dle některých zdrojů116 lze bavit za situace, kdy je 

na základě licenční smlouvy poskytovatel omezen v dalším uzavření licenční 

smlouvy, nikoliv však vůči všem třetím osobám, ale pouze vůči osobám v této 

smlouvě výslovně vymezeným. 

 

Důsledek uzavření licence je tak pro subjekty jiný v návaznosti na typu licence. 

Nevýhradní licence je v podstatě jen smluvním základem, na základě kterého autor 

povoluje určité osobě dílo užívat a tak se omezuje, co se týče možnosti použít sankční 

prostředky za nezákonné použití díla vůči nabyvateli. Poskytovatel může ve stejném, i 

jiném rozsahu poskytnout licenci dalším osobám v podstatě neomezeném počtu. 

Výhradní licence je, co se týče omezení poskytovatele, přísnější a ačkoliv se nejedná o 

translativní převod práv, na základě kterého by pak nabyvatel disponoval autorským 

právem vůči dalším erga omnes jako autor v absolutní rovině, ve svém důsledku je tato 

konstituce na úrovni praxe v podstatě totožná – nabyvatel disponuje s obranými 

prostředky proti těm, kdo by jeho právo narušili117 a zároveň je poskytovatel v těchto 

právech po dobu trvání licence omezen. 

                                                 
115 § 2360 odst. 1 věta první nového občanského zákoníku 
116 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.38 
117 § 41 autorského zákona 
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Pochopitelně je však možné, že nastane situace, kdy různé subjekty jsou nabyvateli 

licencí, které jsou si vzájemně svým obsahem, či exkluzivitou v rozporu a tento rozpor 

je třeba řešit. Primárně jsou tak šetřena práva dle pořadí, v kterém vznikla. V případě, že 

je určitému nabyvateli poskytnuta nevýhradní licence a později je jinému nabyvateli 

poskytnuta licence výhradní, ona původní nevýhradní licence tímto ze zákona nezaniká, 

leda že bylo ujednáno jinak. Původní nabyvatel tak může dílo v rozsahu licence užívat 

nadále. Opačný případ, tedy že je nejprve poskytnutá licence výhradní a později jinému 

subjektu další licence nevýhradní či výhradní, je zpravidla nemožný, neboť nový 

občanský zákoník v takovém jednání nevidí vznik licence, 118  ledaže by k takovému 

jednání dal nabyvatel prvé výhradní licence písemný souhlas.  Nejedná se však o plošný 

souhlas, který by svou podstatou byl v rozporu s rozsahem výhradní licence. Takový 

souhlas je udělován vždy konkrétnímu subjektu v konkrétní věci. Nabyvatel výhradní 

licence tak i nadále disponuje všemi zákonnými prostředky obrany proti zásahu do jeho 

užívacího práva. 

Specifický důsledek má výhradní licence právě pro oblast počítačových programů, 

a to v důsledku faktu, že za autorské dílo se považuje i počítačový program, který je 

pouze původním, ne však jedinečným výtvorem. Kombinací těchto dvou ustanovení pak 

vzniká situace, kdy je v podstatě popírán samotný základ výhradní licence, ačkoliv se 

tak děje v zákonem povolené formě. Má-li výhradní licence zabránit ostatním osobám 

v užívání určitého díla ve prospěch konkrétního nabyvatele, pak za situace, kdy se na 

trhu může vyskytovat vícero fakticky totožných, avšak ve smyslu § 2 odst. 2 autorského 

zákona původních počítačových programů, může zákonitě vzniknout situace, že vícero 

nabyvatelů bude nabyvateli z různých výhradních licencí. Tuto situaci zákon však 

povoluje pouze za předpokladu, že poskytovatel každé takové licence je jiná osoba – 

tedy každý autor-poskytovatel poskytuje licenci k programu, která je jeho původním 

výtvorem, ačkoliv z širšího hlediska nutně ne jedinečným. 

 

c) Rozsah licence 

 

O rozsahu licence bude zčásti pojednáno i níže v souvislosti s náležitostmi licenční 

smlouvy. Rozsahem je nutno rozumět okruh záležitostí a okolností na které se licenční 

                                                 
118 § 2360 odst. 2 nového občanského zákoníku 
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smlouva vztahuje a při jejímž splnění je licence účinná, přičemž obecným vodítkem při 

stanovení tohoto rozsahu je zásada smluvní volnosti v soukromém právu. V základu tak 

rozlišujeme licence na ty, které jsou ve svém rozsahu neomezené a na ty, které jsou 

z jednoho, čí vícero hledisek omezené, přičemž takovým hlediskem může být způsob 

užití díla, množství užití díla, místo užití díla, čas užití díla, ale i jakékoliv jiné hledisko, 

je-li hospodářsky a technicky odlišitelné.119  

Vzhledem k tomu, že se jedná o ujednání, která nepředstavují povinnou náležitost 

licenční smlouvy, je nutné stanovit postup i v případě, že licenční smlouva vskutku 

rozsah omezení neobsahuje. V takovém případě se vychází z § 2376 odst. 2 nového 

občanského zákoníku, který vychází z původního § 50 odst. 2 autorského zákona. 

V případě absence konkrétního ujednání se tedy má za to, že licence je poskytnuta 

v rozsahu a způsoby, které jsou nutné ke splnění účelu licenční smlouvy. Tento účel se 

bude pochopitelně ve velké části případů dotýkat hospodářských cílů obou stran 

smluvního vztahu. 

Je možné se tedy bavit o systému výkladových pravidel120 určujících rozsah té které 

konkrétní licence. Na prvním místě je pochopitelně smluvní ujednání vztahu subjekty 

licenční smlouvy. V případě, že takového ujednání není, nebo není shody o jeho obsahu, 

nastupuje určení rozsahu vedeného účelem smlouvy, jak bylo popsáno výše, přičemž 

nevyplývá-li za těchto okolností ze smlouvy jinak, řídí se nadále dispozitivními 

ustanoveními nového občanského zákoníku (případně autorského zákona). 

Jedná se konkrétně o dispozitivní ustanovení vyplývající z § 2376 odst. 3 nového 

občanského zákoníku. Při absenci konkrétní úpravy mezi smluvními stranami a 

v případech, kdy konkrétní rozsah nevyplývá z účelu smlouvy se v případě územního, 

časového a množstevního rozsahu postupuje následovně: 

 

a)  Územní rozsah licence je omezen pouze na území České republiky – 

tedy na území celého jednoho státu, jakožto rozsah nejobvyklejší a v praxi i 

nejpraktičtější z ohledu vymahatelnosti i faktické uskutečnitelnosti. S ohledem 

na subsidiární a dispozitivní povahu tohoto ustanovení však zcela jistě přichází 

v úvahu i rozsah užší (obec, konkrétní lokalita) a širší (území vícero států – 

zejména v oblasti počítačových programů s ohledem na rozsah komunikačních 

                                                 
119 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.51 
120 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.52 
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sítí a celosvětovému rozkvětu informačních technologii se jedná o rozsah 

poměrně častý až pravidelný).121 

 

b) Časový rozsah licence je bez dalšího stanoven na dobu obvyklou 

s ohledem na druh konkrétního díla a způsob užití, nejdéle však na dobu jednoho 

roku. Je tedy nutné určit specifický okamžik, od kterého je nutné posuzovat 

počátek běhu takové doby, přičemž zpravidla se za tento okamžik považuje 

okamžik účinnosti licenční smlouvy (poskytnutí licence). Za předpokladu, že 

dílo, jehož užiti je předmětem licenční smlouvy, není poskytnuto souběžně 

s licencí, se pak tato doba počítá až od okamžiku faktického umožnění dispozice 

s dílem, zejména tedy od okamžiku odevzdání díla nabyvateli.122 

 

c) Množstevní rozsah je ze zákona stanoven na množství obvyklé pro 

konkrétní druh díla a způsob užití.123 

 

Zákonná úprava se ovšem neomezuje pouze na pozitivní vymezení omezení 

rozsahu licence, neboť §2375 nového občanského zákoníku stanovuje negativní 

omezení rozsahu licence. 124  Zákon tedy v negativním smyslu vymezuje omezení 

nabyvatele licence ve dvou směrech, a to co se týče označení autora (odst. 1 již 

zmíněného ustanovení)125 a dále nedotknutelnosti díla bez dalšího (odst. 2 tamtéž)126, 

jedná-li se o zásah do díla jako takového, jeho názvu, nebo spojení díla či zařazení do 

díla souborného (odst. 3).127 Cílem je tedy poskytnout ochranu osobnostním prvkům 

autorství v případech, kde není smluvně ujednáno jinak.  Z dispozitivní povahy pak 

plyne, že výslovná domluva smluvních stran v rámci licenční smlouvy tak může i tato 

omezení vyvrátit. Krom tohoto důvodu lze omezení, mimo omezení ve věci označení 

autora, vyvrátit i v případě, že lze spravedlivě předpokládat, že by autor k zásahu 

                                                 
121 § 2376 odst.3 písm. a nového občanského zákoníku 
122 § 2376 odst. 3 písm. b nového občanského zákoníku 
123 § 2376 odst. 3 písm. c nového občanského zákoníku 
124 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.56 
125 „Označení autora smí nabyvatel upravit či jinak změnit, jen bylo-li to ujednáno“ 
126 „Nabyvatel smí dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, jen bylo-li to ujednáno, ledaže se jedná o 

takovou úpravu nebo jinou změnu, u níž lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k 

okolnostem užití svolil; ani v takovém případě však nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název upravit nebo 

jinak změnit, vyhradil-li si autor svolení a je-li nabyvateli taková výhrada známa“ 
127 „Odstavec 2 se použije obdobně i při spojení díla s jiným dílem nebo při zařazení díla do díla 

souborného.” 
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příčícímu se omezení dal jinak vzhledem k okolnostem a důvodu užití souhlas. Nebude 

však možné omezení vyvrátit, je-li zde nabyvateli předem známa výhrada poskytovatele 

(autora) vůči zásahům tohoto druhu, či pokud by takový zásah snižoval hodnotu díla.128 

 

d) Oferta a akceptace 

 

Licence jako jednání smluvního typu se vyznačuje svou dvoustranností. Proto se 

zde uplatní zcela samozřejmé zákonitosti uzavírání smluv. Pro perfekci a tedy vznik 

vztahu na základě licenční smlouvy tak zde musí být určitá nabídka ze strany osoby, 

která nabízí konstitutivní převod formou licence - poskytovatele. Tento oferta (návrh) 

musí být doručena osobě, které je nabízena a ta musí v řádné lhůtě s touto nabídkou 

souhlasit (akceptovat ji) - nabyvatel. Nový občanský zákoník stanovuje následující 

požadavky, když stanoví, že „právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, 

pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena 

jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele 

být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata“.129 

S ohledem na specifičnost oblasti duševního vlastnictví jsou však tyto obecné 

teoreticko-právní předpoklady pozměněny. Tyto nároky na úkony spojené s perfekcí 

smlouvy jsou pak odrazem potenciální všudypřítomnosti (tzv. potenciální ubiquity) 

literárních a jiných uměleckých a vědeckých děl.130 Úprava licenční smlouvy v § 2373 

nového občanského zákoníku za řádný návrh na uzavření licenční smlouvy považuje i 

takový návrh, který směřuje vůči neurčitému počtu osob, přičemž obsah smlouvy nebo 

její část lze určit i za pomocí odkazu na licenční podmínky, jsou-li stranám známé, či 

veřejně dostupné.131 Je-li však v takovém návrhu stanovena lhůta k přijetí, nemůže být 

takový návrh během této lhůty odvolán.132 

Jedná se o úpravu pro oblast počítačových programů zcela zásadní a pragmatickou. 

Ačkoliv si lze zcela jistě představit i klasický smluvní model, který by spočíval 

v licencování přímo na míru konkrétním osobám, z pohledu zcela masové distribuce 

počítačových programů a množství možností, kterými lze počítačový program zákonně 

                                                 
128 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.56 
129 § 1732 odst. 1 nového občanského zákoníku 
130 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.25 
131 § 2373 odst. 1 nového občanského zákoníku 
132 § 2373 odst. 3 nového občanského zákoníku 
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obstarat, přičemž při mnohých z nich nepřichází navrhovatel s druhou osobou přímo do 

styku, by se jakékoliv jiné řešení jevilo jako krajně nevhodné a zejména s ohledem na 

obchodní funkci licencí, značně omezující. I tak je však nutné splnit obecné požadavky, 

které právní řád stanoví pro takové jednání, přičemž z něj musí vyplývat právě i fakt, že 

se jedná o veřejnou nabídku licence,133 jakož i požadavky kladené na obsah licenční 

smlouvy jako takové.134 

Nejen ve věci návrhu, ale i ve věci přijetí návrhu se však úprava licenčních smluv 

pro oblast autorského práva liší od základní soukromoprávní úpravy vzniku smluv. 

Akceptant zde má možnost na základě § 2373 odst. 2 nového občanského zákoníku 

projevit svůj souhlas s návrhem, aniž by bylo nutné, tento souhlas navrhovateli doručit 

zpět a tímto ho o akceptaci vyrozumět a to provedením určitého úkonu. Tento odklon od 

obecných pravidel akceptace je možný v případech, kdy to vychází ze zvyklosti, z praxe 

mezi osobami, nebo pokud je taková možnost výslovně uvedena v návrhu. 

Stejně jako zvláštní úprava nabídky je i tato odlišná úprava akceptace stěžejní pro 

oblast počítačových programů. V praxi se setkáváme zejména se třemi základními 

druhy možných úkonů, které v sobě obsahují vůli akceptanta přistoupit na návrh 

smlouvy.135 Taková smlouva je pak uzavřena okamžikem provedení některých z těchto 

úkonů:136 

 

a) Shirnkwrap  

 

Jedná se o situaci specifickou zejména pro krabicový software, kdy je návrh 

licenční smlouvy odsouhlasen a smlouva je tak za splnění dalších okolností 

perfektní okamžikem porušení obalu samotného nosiče s počítačovým 

programem, či například nálepky, kterou je nutné poškodit pro to, aby uživatel 

získal k nosiči přístup. Problematický v tomto ohledu je fakt, že samotné 

licenční podmínky bývají často uvedeny až v rámci dokumentace dostupné po 

porušení obalu (a s tím spojené akceptace). Možností legitimace tohoto způsobu 

                                                 
133 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.26 
134 viz dále 
135 MAISNER, M., a kol. Základy softwarového práva. Praha : Wolters Kluwer ČR, s. 13 
136 JANSA, L. OTEVŘEL, P. Softwarové právo. Brno : Computer Press, a.s. . str. 51 
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je například zveřejnění licenčních podmínek na internetových stránkách autora, 

avšak i tak se zdaleka nejedná o ideální situaci. 

 

b) Clickwrap 

 

Zejména s nástupem počítačových programů distribuovaných jinak než 

v krabicové podobě se rozšiřuje podoba akceptačního úkonu spočívající 

v „odkliknutí“ akceptace v dialogovém okně počítačového programu. Takové 

dialogové okno je zpravidla potenciálnímu uživateli nabídnuto buď již během 

instalace (přitom jeho neakceptací je instalace bezúspěšně ukončena), nebo při 

prvním spuštění (neakceptací je pak zpravidla běh počítačového programu 

ukončen). 

 

c) Browserwrap  

 

Obdoba akceptace ve formě clickwrap, při které dochází k odsouhlasení 

v dialogovém okně, přičemž samotný obsah návrhu licenční smlouvy je 

zveřejněn na internetové stránce, ke které je poskytnut odkaz. Obdobně se pak 

může jednat i o situaci, kdy si konkrétní uživatel zakupuje licenci přes síť 

internet a spolu s obchodními podmínkami provozovatele internetového 

obchodu souhlasí i s návrhem licenční smlouvy programu, jehož licenci si chce 

pořídit. 

 

 

e) Formální náležitosti 

 

Jak již bylo zmíněno, ačkoliv byla úprava licenční smlouvy vyňata z autorského 

zákona, i tak svým obsahem vychází z koncepce tak, jak byla uvedena v autorském 

zákoně. Autorský zákon tedy již před účinností nového občanského zákoníku obsahoval 

úpravu, v které se ve své podstatě odklání od předchozích teoretických i faktických 

požadavků co se týče formy licenční smlouvy. Pokud předchozí úprava autorského 

práva požadovala splnění určitých formálních nároku, je současná úprava tak, jak je 
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reflektována i v novém občanském zákoníku založena na volnosti a tudíž 

bezformálnosti v souladu s obecnou koncepcí volnosti v rámci soukromého práva. Na 

první místo je tak postavena volnost stran co se týče způsobu uzavření naproti splnění 

rigidních požadavků. 137  Pro platnost licenční smlouvy tak není obecně předepsaná 

písemná forma. Výjimkou v tomto směru je § 2358 odst. 2 nového občanského 

zákoníku, který je odrazem úpravy, která se do účinnosti tohoto zákoníku vyskytovala 

v rámci §46 odstavce 4 autorského zákona. Písemná forma se tak z důvodu nutnosti 

konkrétního prokazatelného základu poskytnutí licence a z toho vyplývající právní 

jistoty vyžaduje, má-li být uzavřena licenční smlouva, jejímž obsahem je výhradní 

licence.  Písemná forma výhradní licence poskytuje jak nabyvateli, tak třetím stranám 

možnost jednat v jistotě, bez pochybností nad rozsahem práv a povinností vztahující se 

k předmětu licence a na základě toho vykonávat taková práva, či se případně bránit proti 

zásahu do takových práv ať už ze strany třetích osob, či ze strany poskytovatele licence. 

Tuto povinnost formy dále nový občanský zákoník rozšiřuje i na případy, kdy má být 

licenční smlouva zapsána do příslušného veřejného seznamu.138 

 

f) Obsahové náležitosti - podstatné 

 

Úprava licenční smlouvy obsahuje určité zákonné předpoklady, co se týče obsahu. Bez 

splnění těchto podstatných obsahových náležitostí se nelze o licenční smlouvě vůbec 

bavit, neboť jsou základními pilíři, ke kterým případně dále přistupují další obsahové 

náležitosti pravidelné. Vodítkem pro stanovení obsahových náležitostí je pak jistě § 

2371 nového občanského zákoníku, který stanoví, že „smlouvou autor poskytuje 

nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo zpracované či 

jinak změněné podobě, a to určitým způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu 

omezeném nebo neomezeném“. 139  Různí autoři však přistupují k výčtu a rozdělení 

                                                 
137 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.32 
138 Jedná se o ustanovení vztahující se na průmyslová práva 
139 Ve spojení se základním ustanovení § 2358 odst. 1 nového občanského zákoníku 
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obsahových náležitostí různě. Dle některých140 z těchto přístupů pak licenční smlouva 

musí bezpodmínečně obsahovat:141142 

 

a) Určení díla 

To musí být natolik určité, aby samotná licenční smlouva byla fakticky 

vykonatelná a aby neurčitost takového vymezení nečinila překážku platnosti 

takového ujednání. Bude se jednat zejména o určení za pomocí označení druhu 

díla, jeho autora, názvu díla a dalších okolností umožňující takové dílo 

identifikovat, zejména pak například bližší popis obsahu a rozsahu díla, 

standardizované identifikační znaky ale i vyobrazení konkrétní podoby díla. 

Přitom se pochopitelně musí jednat o dílo, na které se licenční smlouva může 

vztahovat, tedy dílo, se kterým má poskytovatel licence právo nakládat 

takovýmto způsobem. U licenčních smluv k počítačovým programům pak bude 

určení díla obsahovat například určení kódu, v kterém má být počítačový 

program poskytnut, označení konkrétní požadované funkcionality či případnou 

analýzu počítačového programu. Naopak vyobrazení počítačového programu, ve 

smyslu výstupu monitoru, se zde nepoužije. Problém může nastat u děl 

spoluautorských a zaměstnaneckých, kdy ne vždy bude autor plně disponovat 

s předmětem licence (nutnost souhlasu všech spoluautorů), či dokonce s ním 

nebude disponovat vůbec, a to ačkoliv je z čistě faktického pohledu autorem 

toho kterého díla (situace, kdy poskytovatel nedisponuje s majetkovými právy), 

jakož i jiné případy (předchozí výhradní licence, úmrtí autora, kolektivní 

správa).143 

Poskytovatel licence však není omezen, co se týče existence díla, které je 

předmětem licenční smlouvy. Licenční smlouva tak může být uzavřena i pro 

dílo, které má vzniknout v budoucnu. I tak je však nutné, aby byly splněny tyto 

obsahové náležitosti a tak s ohledem na rizikovost takového jednání je obzvláště 

                                                 
140 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.27 , TELEC, I. , TŮMA, P . 

Licenční smlouva v pojetí nového občanského zákoníku. in JAKL, L. (ed.) . Nový občanský zákoník a 

duševní vlastnictví. Praha : Metrolpolitan University Prague Press 2012, s. 76 
141 Nabízejí se však i jiná dělení, která například řadí způsob užití a rozsah díla mezi podstatné obsahové 

náležitosti 
142 Ačkoliv citovaný zdroj neuvádí určení subjektů jako jednu z podstatných obsahových náležitostí, zcela 

jistě k takovému určení dojít musí. (viz předchozí výklad na téma „licenční subjekty“) 
143 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.28 
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nutné, aby bylo dílo dostatečně vymezeno například základními přepokládanými 

rysy, objednávkou takového díla či předpokládaným časem vytvoření. 

 

b) Projev vůle poskytnout oprávnění k užití díla 

 

Samotnou pointou uzavření licenční smlouvy je právě poskytnutí oprávnění 

k užití díla. Je tedy nezbytné, aby tato smlouva obsahovala tento projev vůle a 

ten byl dostatečně jasný, určitý, srozumitelný a dobrovolný.144 

 

c) Ujednání o odměně 

Právní řád v současnosti vychází z koncepce odměny za užití jako relativního 

práva, nikoliv tedy práva absolutního působícího erga omnes. Ujednání o 

odměně za užití tak působí pouze inter partes, mezi jednotlivými stranami 

licenční smlouvy. Z relativní povahy odměny za poskytnutí licence pak vyplývá 

i fakt, že z právního hlediska se jedná o pohledávku se všemi okolnostmi k tomu 

se vztahujícím. S nárokem poskytovatele na odměnu lze tak nadále disponovat – 

plnění z pohledávky lze vymáhat, ale i pohledávku nadále převádět odděleně od 

ostatních práv a povinností vyplývajících z licenční smlouvy. Ačkoliv je 

samotné ujednání o odměně podstatnou obsahovou náležitostí, neznamená to, že 

by licenční smlouva musela být zcela nutně úplatná. Přepokládá se však, že 

smlouva bude obsahovat ustanovení o výši odměny, či její bezúplatnosti. 

Vychází se z faktu, že je nutné chránit autora jako stranu vztahu s hospodářsky 

slabším postavením.145 Přitom pochopitelně platí základní ustanovení o určitosti, 

vážnosti a srozumitelnosti jednání pod hrozbou neplatnosti jednání, které se 

těmto požadavkům příčí. 146  Je však třeba upozornit na současnou úpravu 

odměny pro oblast licenční smlouvy vyplývající z § 2366 odstavce 1 a 2 nového 

občanského zákoníku, která stanovuje, že smlouva je platná i za předpokladu, že 

není stanovena výše odměny či způsob jejího určení pokud z jednání vůle stran 

vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu i bez určení výše odměny (použije 

                                                 
144 § 545 a.n. nového občanského zákoníku 
145 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.46 
146 § 545 a.n. nového občanského zákoníku 
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se obvyklá výše odměny v místě a čase a s ohledem na předmět smlouvy), nebo 

pokud smluvní strany ve smlouvě ujednají, že se licence posykuje bezúplatně. 

Odměna tak může být poskytnuta nejen určitou, předem domluvenou částkou, 

ale lze sjednat i odměnu, jejíž výsledná výše bude závislá na výnosu, který 

nabyvatel z užití díla získá, jakož i odměnu zcela symbolickou, splňuje-li již 

výše uvedené náležitosti jednání, přičemž samotné plnění může být poskytnuto 

jak peněžitě, tak v naturální formě, případně i kombinací obou přístupů.147 Toto 

ustanovení je dále rozvedeno v § 2374 nového občanského zákoníku, které 

stanoví pro oblast licencí k předmětům chráněných autorským právem postup za 

situace, kdy není odměna ujednána v závislosti na výnosech z využití licence, 

přičemž je zároveň natolik nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití 

licence a k významu předmětu licence. V tomto případě má autor právo na 

dodatečnou odměnu, 148  jejíž výši urči soud. Zákon dále neomezuje způsob 

poskytnutí odměny na jednu jedinou formu. Obdobně má autor jistá kontrolní 

oprávnění v případě, že výše odměny je závislá na výnosu nabyvatele z užívání 

díla. Je zcela pochopitelné, že v takovém případě musí mít poskytovatel možnost 

seznámit se s pravdivými a přesnými údaji o užívání jím poskytnutého díla 

nabyvatelem v hospodářském kontextu. Poskytovatel má tedy právo a nabyvatel 

povinnost poskytnout rozhodné informace v takovém rozsahu, aby bylo možné 

určit výslednou výší licenční odměny. 

 

g) Obsahové náležitosti - obvyklé 

 

Kromě základní kostry licenční smlouvy, kterou představují podstatné obsahové 

záležitosti, obsahují licenční smlouvy i další obvyklé, či pravidelné náležitosti, které 

dále konkretizují rozsah licence. Dle některých názorů se jedná o následující 

náležitosti:149 

 

                                                 
147 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.47 
148 Zde je nutné podotknout, že dodatečná odměna ve smyslu dodatečné odměny ve vztahu k počítačovým 

programům na objednávku, či počítačových programů zaměstnaneckých je vyloučena vzhledem ke 

kombinaci § 58 odst. 7 a § 58 odst. 6 autorského zákona. 
149 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.29 
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a) Způsob užití díla 

 

Tedy vymezení způsobu, kterým může nabyvatel takové licence s dílem 

nakládat. I zde se současná úprava distancuje od dřívější. Vychází se z výčtu 

uvedeného v autorském, zákoně.150 Způsob užití je však omezen151 do způsobu, 

který je v době uzavření smlouvy znám, přičemž způsob užití je nutné vykládat 

šířeji a to tak, že je nutné jím rozumět jakýkoliv způsob využití díla, vymezený 

dle vnějších znaků, který je při tom technicky a hospodářsky odlišitelný.152 Za 

neznámý způsob užití je pak nutno pokládat takový způsob, pro který v době 

uzavírání licenční smlouvy nejsou technologické předpoklady, ani nezbytné 

podvědomí, případně se k takovému užívání nevztahuje hospodářská 

využitelnost. Takový způsob užití tudíž nemůže být obsahem projevu vůle stran 

a nedá se tedy předpokládat, že strany se zavazují i tímto směrem.  

 

b) Rozsah užití díla, jehož vymezení je možné dále dělit na: 

 

a. Územní rozsah licence 

Jedná se o konkrétní určení teritoriálního rozsahu licence, tedy území, na 

které se vztahují práva a povinnosti v licenční smlouvě uvedená. Je 

možné uvažovat o územním rozsahu místním či regionálním. Ve velké 

většině případu však pro oblast počítačových programů bude územní 

rozsah stanoven šířeji. 

 

b. Časový rozsah licence 

Časovým rozsahem je nutno rozumět časové ohraničení platnosti licence 

– tedy vymezení doby, za které je vymezení práv a povinnosti v licenční 

smlouvě uvedených závazná pro obě strany této smlouvy. Nejedná, či 

nemusí se jednat, o časový úsek totožný s dobou trvání licenční smlouvy, 

neboť ten (v rámci např. vedlejších ustanovení) může přetrvávat i po 

skončení období, pro které je vymezena samotná licence právo užít. Je 

                                                 
150 Ve smyslu § 12 odst. 4 autorského zákona 
151 § 2372 odst. 1 nového občanského zákoníku 
152 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.35 
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nutné upozornit na fakt, že časový rozsah je omezen v tom smyslu, že 

s ohledem na ustanovení § 27 odstavce 1 autorského zákona, trvají 

majetková práva po dobu autorova života a dále 70 let po jeho smrti. 

Uplynutím této lhůty tak majetková práva jako kategorie jednání 

vyhrazených konkrétním osobám zaniká a v rozsahu, který byl dříve 

exkluzivní doménou oprávněných osob, může jednat kdokoliv. Licence 

je v podstatě za těchto okolností bezpředmětná. 

 

c. Množstevní rozsah licence 

Množstevním rozsahem je nutno rozumět počet jednotlivých užití díla, 

je-li takové určení vzhledem k předmětu licence a způsobu užití možné, 

či praktické. Zpravidla se bude jednat o situace spočívající mimo jiné 

v určení počtu zhotovených nebo rozšiřovaných rozmnoženin. Pro 

počítačové programy bude množstevní rozsah stanoven například počtem 

možných instalací na jedné stanici153, počtem stanic, na které se licence 

vztahuje či možností provozovat počítačový program na vícero stanicích 

souběžně. 

 

d. Věcný rozsah licence 

Užití díla je dále možné omezit, co se týče věcného rozsahu licence. 

Jedná se o další omezení, které je dostatečně technicky a hospodářsky 

odlišitelné a umořuje tedy další omezení.154 Dle mého názoru sem lze 

zařádit i, pro počítačové programy poměrně obvyklá, ustanovení o 

omezení licence v tom směru, že počítačový program lze užít pouze pro 

nekomerční účely.155 

 

c) Čas užití díla 

 

                                                 
153 Ve smyslu počítače jako samostatné jednotky. 
154 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.30 
155 Např. tzv. „home“ či „student“ verze kancelářského balíčku Microsoft Office 
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Na rozdíl od časového rozsahu licence se zde jedná o určení konkrétní doby, 

v rámci které má být dílo užito, či okamžiku, ke kterému má dojít k počátku 

užití. 

 

d) Součinnost autora 

 

Součinnost autora obsahuje povinnost autora poskytnout nabyvateli licence 

součinnost, pokud je to nezbytné pro to, aby nabyvatel mohl předmět licence 

užívat. Taková povinnost nemusí být obsažena v licenční smlouvě doslovně, 

postačí, když z ní bude s ohledem na předmět smlouvy a její další obsah 

dovozena. Tato součinnost, jako smluvní povinnosti obecně, má být splněna 

včas a řádně, zejména s ohledem na to, že takové splnění povinnosti autorem 

bývá často faktickým předpokladem pro to, aby mohl nabyvatel z licenční 

smlouvy fakticky svá práva vykonávat. Pro prodlení autora je tak možné uplatnit 

obecnou soukromoprávní úpravu co se týče odpovědnosti za prodlení. Může se 

jednat o povinnost předat hmotný předmět, bez kterého není možné dílo užívat – 

tedy o předmět ve kterém, či na kterém je dílo obsaženo. 156  V oblasti 

počítačových programů se bude jednat zejména o datový nosič (CD, DVD, 

pevný disk, flash disk apod.). Může se však jednat i o součinnost spočívající 

v zpřístupnění díla k užití jinak než poskytnutím hmotného nosiče. Zejména 

s rostoucí rolí distribuce prostřednictvím internetu a s tím se snižujícím podílem 

počítačových programů distribuovaných formou krabicového softwaru se 

setkáváme i s povinností součinnosti spočívající v umožnění stáhnutí 

počítačového programu ze serveru autora, či případně třetí strany. Mimo tuto 

povinnost si lze jistě představit i povinnosti spočívající v dalším dílčím jednání 

autora, již přímo nesouvisejícím s užíváním díla. Může se tak například jednat o 

osobní účast autora v rámci veřejných akcí a s tím spojené užívání jeho jména. 

Nesplnění součinnosti autora pak ve výsledku může být důvodem pro to, aby 

nabyvatel z licenční smlouvy odstoupil a to s účinky ex tunc – tedy od 

samotného počátku. Součinnost se však může projevit i dojde-li k porušení či 

ohrožení licence nabyvatele. Na základě následné informace podané 

                                                 
156 § 2367 nového občanského zákoníku – „Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po 

uzavření smlouvy veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence“ 
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poskytovateli nabyvatelem, má poskytovatel zákonnou povinnost poskytnout 

nezbytnou součinnost k právní ochraně licence nabyvatele.157 

 

e) Další ujednání (výhradnost licence, právo sublicence či postoupení licence, 

lhůta způsob a místo placeni odměny, rozhodné právo, možnosti zániku smlouvy 

a výpověď)158 

 

h) Povinnost využít licenci 

 

Nová úprava licenční smlouvy, tak jak je obsažena v novém občanském zákoníku, 

uvádí ve svém § 2359 fakt, že „nabyvatel není povinen licenci využít, ledaže trvání 

práva záleží na jeho výkonu“. Jedná se však o ustanovení obecné vztahující se na celou 

problematiku licenčních smluv. Samotný nový občanský zákoník tak posléze v § 2372 

odstavci 2 stanoví, že pro oblast licencí k předmětům chráněným autorským zákonem, 

je nabyvatel licence k užití povinen takovou licenci využít, není-li ujednáno jinak. 

Autorskoprávní licence tak bez dalšího nabyvateli nejen poskytuje právo ve formě 

dílo užít, ale odvrácenou stranou mince i povinnost takové dílo užít.  Důvod pro tuto 

úpravu můžeme spatřovat v určité jistotě, že takto licencované dílo bude skutečně 

užíváno a nebude ponecháno ladem. Zejména u licencí výhradního typu by pak taková 

fakticky nevyužívaná licence mohla sloužit k tomu, aby v zásadě omezila ostatní 

potenciální subjekty v řádném užívání, přičemž sám nabyvatel užít nabytou licenci 

nehodlá. Je však nutno podotknout, že stejně jako na ostatních místech se koncepce 

autorského zákona a tím pádem i úprava v novém občanském zákoníku odklání od 

předchozího období v tom směru, že i toto ustanovení je dispozitivní povahy a je tak 

zcela na vůli subjektů, zda tuto povinnost ponechají, či zda jej pro účel jimi uzavírané 

licenční smlouvy vyloučí. 

 

i) Postoupení licence a poskytnutí podlicence 

 

                                                 
157 § 2368 nového občanského zákoníku 
158 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.32 
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Nový občanský zákoník uvádí možnost postoupení licence či poskytnutí její 

podlicence v rámci obecných ustanoveních o licenci v § 2363 a následujících. Jedná se 

tak o dva různé druhy nakládání s licencí ze strany nabyvatele. Podlicencí nutno 

rozumět poskytnutí licence třetí osobě zčásti nebo zcela, přičemž původní nabyvatel 

nemusí ve svém užívání licence takovou podlicencí omezen.159 V rámci rozsahu licence 

tak, jak mu byla poskytnuta poskytovatelem, tedy rozšiřuje osobní rozsah podlicence na 

další osobu, která tak požívá části práv, které získal nabyvatel od poskytovatele. Nikdy 

však takové osobě nemůže umožnit užití díla takovým způsobem a v takovém rozsahu, 

ke kterému sám není oprávněn. Podlicence je tak omezena hranicemi licence původní.  

Naproti tomu postoupení licence spočívá ve změně osoby nabyvatele. Původní 

nabyvatel licence tak přichází o své užívací právo vyplývající z licence zcela a 

v totožném rozsahu ho nabývá osoba, které byla licence postoupena. I zde pochopitelně 

nemůže nabyvatel převést práva ve větším rozsahu, než jaký mu stanoví původní 

licence. 

Možnost takového jednání je však pochopitelně v několika směrech omezena. O 

postoupení licence se dá hovořit jen za případu, že k takovému jednání je dán výslovný, 

písemný souhlas autora – tedy původního poskytovatele.160 Přitom nezáleží na tom, zda 

takový souhlas k dalšímu, budoucímu jednáni na straně nabyvatele byl již dán v rámci 

původně uzavřené licenční smlouvy mezi prvotním nabyvatelem a poskytovatelem, 

nebo zda bude v písemné formě poskytnut následně. Takový následný souhlas může být 

ze strany poskytovatele pochopitelně i zpoplatněn, neboť se jedná o další zásah do jeho 

práv a hospodářského potenciálu díla, jehož užití je předmětem licence. Samozřejmě ale 

může s ohledem na volnost vztahů v rámci soukromého práva být poskytnutý i 

bezplatně.  

K samotnému postoupení dochází na základě smluvního ujednání, tzv. postupní 

smlouvy. Přičemž postupitel má povinnost informovat poskytovatele licence o takovém 

jednání.161 Poskytovatel tak musí být informován o faktu, že licence byla postoupena, 

jakož i o tom, komu byla postoupena a to i za předpokladu, že zde je předem 

                                                 
159 Pochopitelně ale ve vztahu k jemu poskytnuté licenci omezen bude, pokud např. poskytne další osobě 

výhradní podlicenci. 
160 § 2364 odst. 1 nového občanského zákoníku 
161 § 2364 odst. 2 nového občanského zákoníku 
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neomezený souhlas poskytovatele vůči nabyvateli (postupníkovi) postoupit licenci 

třetím stranám neomezeně. 

Rozsah takového jednání, ať už podlicence či postoupení, je limitován v prvé řadě 

právě možností kterou připouští poskytovatel licence, v druhé pak vůlí prvotního 

nabyvatele. Takový souhlas a následný úkon na základě něj vydaný může znít jak na 

celý předmět licence, tak pouze na její část, která může být dále ohraničena například 

věcně, časově, osobně. 

 

j) Zánik licence 

 

Úprava zániku licence v mnoha ohledech souvisí se zánikem smluv obecně tak, jak 

tuto událost upravují obecná ustanovení nového občanského zákoníku. I přesto zde jsou 

však určitá specifika, vztahující se k zániku licence vyplývající ze specifické 

osobnostně-majetkové povahy práv, které se licence týká. 

V prve řádě je nutné připomenout, že licenční smlouva a licence není jedno a totéž. 

Licence pochopitelně vyplývá z licenční smlouvy, jako právního důvodu, na základě 

kterého vzniká. Neznamená to však, že licence nutně trvá souběžně s licenční 

smlouvou. Licence jako taková – oprávnění dílo užít, zaniká nejpozději s licenční 

smlouvou, může však zaniknout i před tím. Licenční smlouva tak může trvat nadále, co 

se týče vedlejších ustanovení spočívajících například v povinnosti zachovávat 

mlčenlivost.162 

Je na místě si uvědomit, že licenční smlouvy (a na základě nich vznikající licence) 

jsou v teoretické rovině vždy uzavírány na dobu určitou. Tento fakt je dán tím, že dle § 

27 odstavce 1 autorského zákona majetková práva, tedy ten soubor práv, který, na rozdíl 

od práv osobnostních, může být vůbec předmětem licenčního vztahu, trvají nejdéle 70 

let po smrti autora. Uplynutím této doby je jakékoliv další licenční ujednání 

bezpředmětné, neboť ve výkonu majetkových práv k takovému dílu je každý oprávněn 

bez dalšího.  

Tato majetková povaha licenčního vztahu se zajisté projevuje i v možnost 

pokračování vztahu i pro právní nástupce nabyvatele licenční smlouvy. Práva a 

povinnosti z licenční smlouvy jsou, pokud není v rámci smlouvy sjednáno jinak, 

                                                 
162 JANSA, L. OTEVŘEL, P. Softwarové právo. Brno : Computer Press, a.s. . str. 51 



62 

 

předmětem pozůstalosti fyzické osoby a podléhají tak pravidlům dědického řízení. Toto 

platí i za případu, že nabyvatelem licence z licenční smlouvy není osoba fyzická, nýbrž 

právnická. V takovém případě i zde přechází licence na právní nástupce právnické 

osoby a to s výjimkou situace, kdy právnická osoba zaniká likvidací. Avšak i v případě, 

kdy právnická osoba nemá nástupce, je možné, aby licence přešla na další osobu a to 

buď úkonem likvidátora, spočívajícím v postoupení takové licence v rámci úkonu 

směrujícím k likvidaci právnické osoby, anebo prostřednictvím rozdělení likvidačního 

zůstatku.163 I v takovém případě je však nutné dbát práv poskytovatele (autora) licence a 

likvidátor tak musí jednat v souladu s ustanovením § 2364 nového občanského 

zákoníku – tedy je nutný souhlas poskytovatele s takovou dispozicí.164 

V případě úmrtí poskytovatele je situace odlišná. Smrt autora nemá bez dalšího 

zásadní vliv na existenci licenčního vztahu, ledaže tak bylo předem ujednáno, či je 

výkon práv a povinností z takové licence neoddělitelně spjatý s osobou konkrétního 

poskytovatele. 

K zániku může pochopitelně dojít i výpovědí,165 přičemž byla-li smlouva uzavřena 

na dobu neurčitou, nabývá výpověď k ní se vztahující účinnosti uplynutím jednoho roku 

od konce kalendářního měsíce, v němž došla druhé straně. Rovněž lze od smlouvy 

odstoupit pro nečinnost nabyvatele. Jedná se o případy, kdy nabyvatel výhradní licence 

ji nevyužívá buď vůbec, nebo nedostatečně, přičemž jsou takovým jednáním nepříznivě 

dotčeny oprávněné zájmy autora.166 K samotnému odstoupení lze však přistoupit až po 

uplynutí přiměřené lhůty po doručení výzvy, aby nabyvatel licenci dodatečně využil, 

jestliže tak nabyvatel dodatečně neučiní a pokud byl nabyvatel o možnosti odstoupení 

informován. 167  K odstoupení rovněž nelze přistoupit, pokud důvod nevyužívání či 

nedostatečného užívání spočívá v překážkách na straně autora.168 169 

 

                                                 
163 TŮMA, P. Smluvní licence v autorském právu. Praha : C.H. Beck 2007, s.58 
164 JANSA, L. OTEVŘEL, P. Softwarové právo. Brno : Computer Press, a.s. . str. 52 
165 § 1998 a.n. a § 2370 nového občanského zákoníku 
166 § 2378 odst. 1 nového občanského zákoníku 
167 § 2378 odst. 2 nového občanského zákoníku 
168 § 2378 odst. 1 nového občanského zákoníku 
169 Nový občanský zákoník v § 2382 upravuje i možnost odstoupit pro změnu přesvědčení autora. Toto 

ustanovení se však s ohledem na § 66 odst. 7 autorského zákona na počítačové programy nevztahuje. 



63 

 

IX. Vymezení druhů počítačových programu a problematika 

veřejných licencí 
 

Pojem „počítačový program“ již byl vymezen v úvodních kapitolách této práce. 

Jedná se však o velice široký pojem, který je v rámci lexikonu informačních technologií 

dále rozváděn a upřesňován prostřednictvím dalších dílčích pojmů. Tyto pojmy, které 

budou rozepsány dále, jsou význačné tím, že k definičním znakům počítačového 

programu dále připojují znaky další, konkretizující práva a povinnosti, které se 

k takovým počítačovým programům vztahují, včetně veřejných licencí které z tohoto 

dělení svým způsobem rovněž vychází. Nejedná se o podrobný a vyčerpávající výklad 

(zejména co se oblasti veřejných licencí týče), ale spíše o základní charakteristiku, 

jejímž prostřednictvím je možné se seznámit se obecnými východisky v této oblasti. 

a) Proprietární software 

 

Proprietární software jako zvláštní druh počítačových programu je nutno upřesnit 

hned zkraje. Pokud je možné se dále bavit o různých druzích počítačových programů, 

které jsou více či méně benevolentní co se týče možnosti uživatele takového programu 

do tohoto programu zasahovat, měnit jej a nahlížet do zdrojového kódu takového 

počítačového programu, pak tzv. proprietární software takové možnosti a priori 

neposkytuje. Jedna se z velké časti o typické krabicové produkty, obsahující komerční 

počítačové programy velkých firem, které jsou ve své poskytované podobě celistvé. 

Jakékoliv další zásahy a opravy počítačového programu jsou prováděny pouze 

prostřednictvím autora (potažmo poskytovatele) takového programu formou tzv. update  

nebo patch. Uživatel takového programu k vnitřní logice nemá přistup. Jedná se o 

způsob ochrany postupu programátorů, kterým si velké softwarové společnosti chrání 

jedinečnost jimi nabízeného softwaru a tím pádem i exkluzivitu jimi nabízeného řešení. 

Ačkoliv v celkovém pohledu na masu počítačových programů obecně zřejmě nebudou 

tvořit proprietární programy většinu (ta bude zcela jistě náležet kombinaci jiných forem, 

jak jsou popsány níže), na poli komerčně poskytovaných produktů velkých 

softwarových gigantu (Microsoft, Adobe atd.) se bude z již uvedených důvodu zcela 

jistě jednat o převládající druh počítačových programů. 

 



64 

 

b) Free software a open-source software 

 

V protipólu již zmíněného tzv. proprietárního software zcela zřejmě stoji dvojice 

free software a open-source software. Ač mají ve svém základu obě pojetí počítačového 

programu a práv jimi spojených mnoho společného, v konkrétních okolnostech se 

mnohdy liší. 

Free software jako pojem je neoddělitelně spjatý s Free Software Foundation a 

jejím zřizovatelem Richardem Stallmanem. Free Software Foundation za svůj cíl vždy 

požadovala, a i nadále požaduje, zřízení takového prostředí na poli informačních 

technologii, kdy každý má přístup, v místě a čase dle svého uvážení a bez vázanosti na 

konkrétní produkty velkých softwarových gigantů, k počítačovým programům, 

nabízející a poskytující uspokojení pro celou šíři potřeb, kterou jinak zastupují 

programy komerčních subjektů.170  Anglický termín „Free“ Free Software Foundation 

nevymezuje ve významu „zdarma“, tedy v ekonomickém/hospodářském pojetí (ač 

takové počítačové programy vskutku často bývají poskytování bezplatně), ale ve 

významu „svobodný“. Free Software Foundation tak ve svobodném softwaru vidí 

svobodnou budoucnost pro lidstvo jako takové, neboť uznává zcela klíčovou a 

v současném světě nenahraditelnou roli počítačových programů pro bezproblémový 

chod každodenních záležitostí. Přitom ve velké míře tyto zcela kritické úkoly všedního 

světa zastává proprietární software, který, dle tezí Free Software Foundation, nefunguje 

v zájmu společnosti jako takové, ale pouze v zájmu jeho tvůrců a vlád, které jej mohou 

použít k omezení jednotlivců a jejich sledování.171 Svobodný software tak umožnuje 

jednotlivcům ovládat počítačové programy, které užívají, prostřednictvím dokumentace 

a samotného zdrojového kódu. 

Samotný pojem svobodného softwaru je prezentován prostřednictvím čtyř na sebe 

navazujících svobod, počítaných od nuly. Jedná se tedy o svobodu počítačový program 

používat (spouštět) za jakýmkoliv účelem (komerčním či nekomerčním - svoboda 0), 

svobodu zkoumat způsob, kterým počítačový program funguje a případně jej dle 

vlastního rozhodnutí dále měnit tak, aby lépe naplňoval potřeby individuální osoby 

(svoboda 1), svoboda dále distribuovat program tak, aby byl nápomocný jiným osobám 

                                                 
170 Free software is a matter of liberty, not price. WWW: < http://www.fsf.org/about/>  
171 What is free software and why is it so important for society. WWW: < http://www.fsf.org/about/what-

is-free-software>  
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(svoboda 2) a nakonec i svoboda spočívající v možnosti dále distribuovat uživatelem 

pozměněný počítačový program dalším osobám (svoboda 3).172 

Na přední pozici tak vystupuje u svobodného softwaru prvek soudružnosti napříč 

komunitou uživatelů. Svobodný software má primárně vyloučit vliv velkých firem a 

nahradit jej hromadnou pomocí uživatelů navzájem. Neznamená to však, že takový 

software musí být distribuován zdarma. Podmínky definičních pravidel jsou zachovány 

i v případě, že počítačový program je distribuován za úplatu 

Z obdobných základů vychází i pojem open-source software, ačkoliv v určitých 

spedicích se liší. Open-source software jako termín je pojmem širším. Každý svobodný 

software tak, jak byl vymezen výše je zároveň i open-source software, není tomu však 

bez dalšího vždy i naopak. 173  Stejně jako svobodný software má svou reprezentaci 

v Free Software Foundation, i pro open-source software je možné hledat centrum 

v Open Source Initiative. 

Tam, kde Free Software Foundation vidí společenskou roli svobodného softwaru 

v odproštění se od vlivů entit, které by nad společností chtěly vykonávat vliv a jejich 

nahrazení komunální spoluprácí, vychází Open Source Inititiative ve svém pojetí open-

source z pragmatičtějšího pojetí. Hlavním přínosem open-source software vidí ve faktu, 

že čím víc vývojářů/programátorů se bude na výrobě počítačového programu podílet a 

čím transparentnější celý tento proces ve svém souhrnu bude, tím lepší budou i 

výsledky.174 Programy vytvářené masou osob tímto způsobem, přičemž kdokoliv má 

možnost do vnitřních pravidel takového programu nahlédnout a přinést do něj něco 

nového či poskytnout nový náhled na věc, mají potenciál být lepšími, než přísně hlídání 

a personálně omezený vývoj proprietárního softwaru. 

Obdobně jako Free Software Foundation, i Open Source Initiative stanovuje a 

udržuje sérii definičních znaku (či svobod)175, které určuji, zda ten který počítačový 

program lze považovat za open source program, či nikoliv. Na rozdíl od poměrně 

strohého čtyřbodového seznamu u svobodného softwaru uvádí pro open source 

počítačové programy Open Source Initiative bodů deset. Ve svém celku však naplňují 

téměř totožná východiska a liší se převážně ve svém vyjádření a dikci. Na prvním místě 

                                                 
172 The Free Software Definition . WWW: < http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html> 
173 AUJEZDSKÝ, J. Právní aspekty volně šiřitelných počítačových programů . WWW: < 

http://www.root.cz/specialy/licence/> 
174 About the Open Source Initiative. WWW: < http://opensource.org/about>  
175 The Open Source Definition . WWW: < http://opensource.org/osd> 
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je uvedena volnost redistribuce. Uživatel je bez dalšího oprávněn nadále disponovat 

s počítačovým programem a za úplatu a i bez ní jej dále převádět na jiné osoby. Na 

druhém místě jak ostatně zcela jasně naznačuje i samotný název tohoto druhu 

počítačových programu, je požadavek, aby jakákoliv distribuce počítačového programu 

obsahovala i zdrojový kód, buď přímo jako součást počítačového programu, jako 

součást dokumentace s ním dodávanou, nebo na něj musí být alespoň vhodně odkázáno 

a to tak, aby se každý mohl s obsahem zdrojového kódu bez dalších nákladů, kromě 

nákladů materiálů, seznámit.  

Je nutné umožnit, aby program byl distribuován jak ve formě tohoto zdrojového 

kódu, tak ve formě kompilované. Zdrojový kód však nesmí být záměrně modifikován, 

či psán tak, aby byl zavádějící či nesrozumitelný, či poskytován pouze v různé fázi 

překladu z kódu zdrojového na kód kompilovaný. Díla odvozená od open source 

počítačového programu a modifikace takového programu jsou bez dalšího povolena. 

Musí však být dále distribuována pod stejnými licenčními podmínkami jako dílo 

původní. Distribuce pozměněného zdrojového kódu může být nadále licenčními 

podmínkami omezena pouze, pokud souběžně se zdrojovým kódem původním jsou 

distribuovány i modifikační soubory opravující původní kód.  

Licence musí výslovně umožnovat distribuci počítačového programu založeného na 

modifikovaném programu původním. Od odvozených programů může být požadováno, 

aby byly uvedeny pod jiným jménem či číslem verze. Pochopitelně definiční znaky (či 

svobody) obsahují i ustanovení o tom, že licence k počítačovému programu nesmí být 

diskriminační ať už vůči osobám či skupinám osob, tak i vůči oboru činnosti, v rámci 

které má k užívání programu docházet. Licenční podmínky mají byt celistvé a pokrývat 

tak celou možnou škálu vztahů a situací, aby nedocházelo k situacím, kdy je nutné dále 

upravovat vztahy dílčími licenčními úpravami.  

Všichni nabyvatelé open source počítačového programu dále musí mít na základě 

licence stejná práva a povinnosti, a to bez rozdílu, zda nabyli tento počítačový program 

samostatně, nebo souběžně s jiným popřípadě jako součást baličku počítačových 

programů. Zároveň však open source počítačové programy nesmí zasahovat do 

licenčních podmínek jiných počítačových programů, se kterými jsou distribuovány. 

Jako poslední definiční bod pak Open Source Initiative uvádí podmínku, že licenční 
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podmínky open source počítačových programů nesmí být vázány na určitou technologii 

či prostředí – musí být technologicky neutrální.176 

 

c) Public domain 

 

Institut public domain, je našemu právnímu řádu, v takové formě, jak jej zná 

angloamerické pojetí autorského práva, cizí. Počítačový program (či jakékoliv jiné 

dílo), který je v public domain, je zcela vyjmuté z úpravy autorského práva. Autorské 

právo takové dílo a jeho autora nechrání vůbec, ať již z rozhodnutí autora, či z jiných 

důvodu objektivních, s vůlí autora nesouvisejících. Jedná se o díla zcela volná. Tomuto 

pojetí pro počítačové programy v českém právním prostředí nejblíž institut tzv. volných 

děl,177  tedy takových, na které se již na základě plynutí času nevztahují majetková 

práva, a kdokoliv je tak může dále užít bez omezení.178 S ohledem na délku takové doby 

(70 let)179 a relativní mládí i těch nejstarších programů se jedná, beze změny této délky, 

o institut jehož teoretické využití bude možné zřejmě realizovat až v budoucnosti. 

Public domain počítačový program může tedy být dále užit a distribuován ať už 

komerčně, či nikoliv. Nelze však bez dalšího zaměňovat pojmy public domain, free 

software a open source software. Programy vydané jako public domain nepodléhají 

nutnosti zveřejnění zdrojového kódu. 

 

d) Copyleft 

 

Copyleft je pojem, který je nadále spojen především s problematikou veřejných 

licencí.  Ve své podstatě tak zasahuje i do prostředí free software a open source 

software, neboť se jedná o jeden ze způsobů omezení dalšího nakládání s počítačovým 

programem v souladu s licencí, pod kterou byl takový program poprvé poskytnut. 

Jak vyplývá z názvu, samotný pojem copyleft je jakousi slovní hříčkou na pojem 

„copyright“, tedy anglický výraz pro autorské právo anglické právní kultury. Jak název, 

                                                 
176 The Open Source Definition (Annotated).  WWW: < http://opensource.org/osd-annotated> 
177 § 28 odst. 1 autorského zákona 
178 AUJEZDSKÝ, J. Právní aspekty volně šiřitelných počítačových programů . WWW: < 

http://www.root.cz/specialy/licence/> 
179 § 27 odst. 1 autorského zákona 
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tak samotný symbol, který převrací klasické „©“ tak znázorňuje, že se jedná o jakési 

omezení a překroucení klasického významu autorského práva.180 Přitom se však vztah 

vznikající pod podmínkou copyleftu řídí i nadále autorským právem. 

Tam, kde klasické autorské právo primárně chrání osobnostní a majetková práva 

autora a tím pádem značně omezuje možnosti jiných subjektů s počítačovým 

programem jako autorským dílem nakládat, tak právě copyleft používaný v některých 

veřejných licencích tato práva autora omezuje. Pochopitelně je tak potřeba, aby se autor 

svých práv v tomto rozsahu vzdal právě tím, že dílo poskytne pod licencí s copyleftovou 

doložkou. 

Jedná se tak o určitý mezistupeň mezi tzv. public domain počítačovými programy a 

počítačovými programy chráněnými v celém zákonném rozsahu autorského práva.  Jeho 

podstatou je, že další subjekty mají možnost dílo užít, modifikovat a dále distribuovat, 

ale pouze za předpokladu, že takové výsledné dílo (počítačový program) je i nadále 

distribuováno pod licencí stejného rozsahu.181 Je možné se tak bavit o jisté „virové“ 

charakteristice copyleftu. V okamžiku, kdy je copyleft na určitý počítačový program 

poprvé uplatněn, je pro používání v souladu s pravidly autorského práva nutné, aby 

jakékoliv další počítačový program na něm založený byl rovněž distribuován s touto 

podmínkou.182 

 

e) Freeware 

 

V případě freeware počítačových programů leccos napoví samotný název této 

kategorie počítačových programů a freeware licence se k nim vztahujících. Pokud bylo 

u problematiky svobodného softwaru (free software) nutné upozornit, že pojem free 

není myšlen v tom smyslu, že tak počítačový program poskytován bezúplatně, ale v tom 

smyslu, že takový počítačový program je svobodný, je tomu v případě tzv. freeware 

počítačových programů víceméně právě naopak. Hlavním definičním znakem freeware 

je tak fakt, že takový počítačový program je poskytován buď zcela bezplatně183, nebo 

bezplatně s tím, že uživatel je upozorněn na to, že v případě, že se mu program zalíbil, 

                                                 
180 What is Copyleft?. WWW: < http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.en.html> 
181 What is Copyleft?. WWW: < http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.en.html> 
182 JANSA, L. OTEVŘEL, P. Softwarové právo. Brno : Computer Press, a.s. . str. 44 
183 JANSA, L. OTEVŘEL, P. Softwarové právo. Brno : Computer Press, a.s. . str. 44 
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může zaslat tvůrci určitou odměnu. Nejedná se však o počítačový program svobodný, 

tak jak jej chápe Free Software Foundation, ani otevřený tak, jak jej chápe Open Source 

Initiative – i freeware je nadále proprietárním počítačovým programem.184 Nejedná se 

tím pádem ani o počítačový program volný (tedy program public domain). Obecná 

úprava autorského práva se v důsledku na freeware uplatní v celé své šíři, není-li 

licenční smlouvou stanoveno jinak, přičemž autor pochopitelně může v rámci licence 

povolit určitá jednání, která takový počítačový program přibližují koncepci free 

software či open source software, avšak bez kritické podmínky zpřístupnění zdrojového 

kódu. Obvykle však freeware bývá omezován v rámci licence co do svého užití pouze 

pro nekomerční účely. 

 

f) Shareware 

 

Počítačové programy poskytované jako „shareware“ jsou kdesi na pomezí 

programů ve formě freeware a programů zcela komerčních. I zde je jádro skryto 

v samotném názvu, kdy první část, anglické slovo „share“, neboli sdílet, poodhaluje 

původní podstatu této formy. Jedná se tak o počítačové programy, které je možné volně 

distribuovat a užívat bezplatně, avšak nikoliv neomezeně. Takové programy jsou 

určitým způsobem omezeny, ať už co se týče funkčnosti či času. 185  Častá bývá 

kombinace i obou těchto omezení, přičemž po uplynutí určité předem určené lhůty je 

přístup k určité části funckionality počítačového programu znemožněn. Pointou 

počítačových programů formou shareware je dostat konkrétní počítačový program k co 

největšímu možnému počtu potenciálních uživatelů a umožnit jim vyzkoušet program 

před tím, než jej zakoupí, čímž nadále odstraní limitace autorem programu do programu 

zakomponovaných. Vzhledem k tomuto účelu nebývá obvyklé, aby současně 

s programem ve formě spustitelného souboru byl distribuován i zdrojový kód. 

 

g) GNU GPL 

 

                                                 
184 AUJEZDSKÝ, J. Právní aspekty volně šiřitelných počítačových programů . WWW: < 

http://www.root.cz/specialy/licence/> 
185 JANSA, L. OTEVŘEL, P. Softwarové právo. Brno : Computer Press, a.s. . str. 45 
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Všeobecná veřejná licence GNU, neboli ve svém původním jazykovém znění 

„GNU General Public License“ je licencí vytvořenou v rámci snah Free Software 

Foundation, a to přímo zakladatelem Richardem Stallmanem.186 Samotná licence byla 

původně napsána a užita právě pro (v názvu obsažený) operační systém GNU, ale 

následně byla pro svůj obsah použita i dále jako modelová licence pro svobodný 

software obecně. Jedná se o nejrozšířenější licenci pro oblast svobodných počítačových 

programů, a to na základě vícero měření,187 z části jistě i z toho důvodu, že v souladu 

s myšlenkou svobodného softwaru obsahuje GNU GPL tzv. copyleftovou doložku,188 

která, jak již bylo naznačeno výše, chrání práci každého autora v tom smyslu, že 

zaručuje, že bude ku prospěchu všem a nikoliv jen úzké skupině osob (zejména pak 

velkých korporací). Vzhledem k měnícím se technologickým, právním i ekonomickým 

podmínkám byla samotná licence GNU GPL v průběhu let několik revidována, přičemž 

v současnosti existují verze tři, z nichž poslední spatřila světlo světa v roce 2007. 

První z těchto verzí, GNU GPL verze 1 pochází již z roku 1989 a jejím jádrem bylo 

řešení dvou konkrétních problémů na poli vývoje počítačových programů. Na prvém 

místě se jednalo o fakt, že většina počítačových programů byla poskytována pouze 

v kompilované formě, tedy v takové, který je počítač schopen spustit, ale zároveň tedy i 

formě, do které nebylo možné bez značných komplikací dále zasahovat či nahlížet. 

V souladu se zásadami svobodného software tak již první verze GNU GPL stanovila, že 

počítačové programy distribuované pod touto licencí ve formě binárních, spustitelných 

souborů, musí být poskytovány i ve verzi zdrojového kódu. 189 

Druhý zásadní milník licence GNU GPL spočíval v omezení týkající se 

dodatečných omezení počítačového programu. Bývalo, a na poli jiných licencí i bývá, 

obvyklé, že konkrétní distributoři nezřídka kdy nakládali s počítačovým programem 

takovým způsobem, který jej nadále omezoval, co se týče jeho právní stránky, přitom 

nezáleží na tom, zda takové konkrétní omezení je dáno restriktivnější úpravou licence, 

či faktem, že konkrétní počítačový program byl použit v kombinaci s jiným, na který 

dopadají jiná omezení.  Oba tyto postupy omezují svobodnost konkrétního počítačového 

programu a tak jsou v přímém rozporu se zásadami svobodného softwaru. Licence GNU 

                                                 
186 The History of the GPL. WWW: < http://www.free-soft.org/gpl_history/> 
187 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového program. Praha : Wolters Kluwer ČR,  s. 112 
188 A Quick Guide to GPLv3. WWW: < http://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html> 
189 Ostavec 3 GNU General Public License v1.0. WWW: < http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html>   
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GPL již ve své prvé verzi právě proto stanovila, že jakákoliv modifikovaná verze190 

počítačového programu prvně distribuovaného pod licencí GNU GPL musí pod touto 

licencí být šířena i nadále.191 

Druhá verze, GNU GPL verze 2, spatřila světlo světa již krátce po první, konkrétně 

v roce 1991 a je zejména z důvodu délky svého užívání a rozkvětu tvorby svobodných 

počítačových programů v současnosti nejpoužívanější verzí GNU GPL. 192  Asi 

nejzásadnější změnou oproti znění první verze (a to i dle autora celého projektu, 

Richarda Stallmana) je ustanovení označované jako „svoboda nebo život“.193 V podstatě 

se jedná o další omezení zásahu do práv zaručených principy svobodného softwaru.  

V důsledku toto ustanovení zakazuje šíření počítačového programu chráněného GNU 

GPL bez dalšího, jestliže se k takovému počítačovému programu vztahuje zákonné 

omezení příčící se zásadě svobodného užívání všemi v celé své šíři.194 

Přes 10 let od vydání druhé verze, konkrétně až v roce 2007, pak opět pod 

taktovkou Richarda Stallmana  byla vydána třetí verze GNU GPL licence. Je zcela 

zřejmé, že pro pole počítačových programů, které, ostatně jak již bylo zmíněno 

v úvodních kapitolách, je samo o sobě relativně mladým sektorem lidské činnosti, 

představuje doba mezi verzí druhou a třetí doslova obří propast co se týče změny jak 

v tom, jak počítačové programy vznikají, tak kdo, jak, kde a za jakých podmínek je 

používá. Během tohoto období se stává osobní počítač výbavou většiny domácností, 

dochází k miniaturizaci výpočetních strojů a k prvním fázím vzrůstu tzv. chytrých 

mobilních technologii. S touto rostoucí všudypřítomností počítačových programů 

pochopitelně roste i jejich začlenění do společnosti a jejich ekonomická role. GNU 

GPL, tak jak jí prezentuje druhá verze licenčních podmínek, nebyla ve všech ohledech 

kompatibilní se změnami, které na jevišti počítačových programů proběhly. Třetí verze 

si klade za cíl se s těmito novými výzvami vypořádat.195 

První zásadní zněnu GNU GPL 3 lze spatřovat zejména v jazykové stránce díky 

spolupráci s Ebenem Moglenem, právníkem, jenž třetí verzi GNU GPL dodal nutnou 

                                                 
190 Odstavec 2 GNU General Public License v1.0. WWW: < http://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html>   
191 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového program. Praha : Wolters Kluwer ČR,  s. 115 
192 Top 20 Open Source Licenses. WWW: < https://www.blackducksoftware.com/resources/data/top-20-

open-source-licenses> 
193 Odstavec 7 GNU General Public License v2.0. WWW: < http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html> 
194 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového program. Praha : Wolters Kluwer ČR,  s. 116 
195 KRČMÁŘ, P . Novinky v GNU GPL 3: Odvracení nových hrozeb . WWW: < 

http://www.root.cz/clanky/novinky-v-gnu-gpl-3-odvraceni-novych-hrozeb/> 
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dávku právního jazyka.196 Zároveň došlo k jistému oproštění se od terminologie anglo-

amerického copyrightu a anglo-amerického typu právní kultury obecně, a to s ohledem 

na internacionalizaci tvorby a využití počítačových programů. 

Třetí verze se dále vyjadřuje i k pokračující, v mezinárodním měřítku zcela 

neunifikované, problematice patentů, a to zejména v reakci na kauzu dohody mezi 

společnostmi Novell a Microsoft. 197  V dané kauze, ve které vystupuje Novell jako 

poměrně mladý hráč na poli systémů GNU/Linux a Microsoft jako softwarový gigant, 

šlo o zajištění vzájemné interoperability a kompatibility řešení nabízených těmito 

dvěma korporacemi. Šlo tak o moment, kdy tito dva konkurenti alespoň částečné 

zanechali své rozepře, přičemž výhodou pro běžného uživatele měla být právě zvýšená 

podpora napříč různými technologickými řešeními, těchto dvou společností. Pomineme-

li poměrně odůvodněnou skepsi, co se týče blaha uživatelů jako primární motivace, je 

nutno pohlédnout na to, co tato dohoda ve svém důsledku znamenala.  

Na straně jedné se Novell zavázal platit za distribuci svobodného softwaru, na 

straně druhé za to Microsoft nabídl omezenou patentovou licenci pro zákazníky Novellu 

v souvislosti s užíváním tohoto softwaru. S ohledem na tento vývoj tak v koncepci GNU 

GPL verze 3 bylo přistoupeno k řešení spočívajícím v ustanovení, že práva z patentové 

licence nabídnuté spolu s počítačovým programem licencovaným pod podmínkami 

GNU GPL verze 3 přecházejí automaticky na každou osobou, která takový počítačový 

program bude užívat.198 Zároveň, z pohledu distribučního ujednání, GNU GPL verze 3 

vymezuje omezení spočívající v tom, že osoba hodlající distribuovat počítačový 

program, na který se vztahuje patentová licence diskriminační povahy, ztrácí na takovou 

distribuci nadále právo. 

Zároveň se třetí verze vyjadřuje i k problematice tzv. „tivoizace“.199 Jedná se o 

případy, kdy je konkrétní počítačový program chráněn tím způsobem, že je nenávratně 

vázán ke konkrétnímu druhu přístroje. V praxi tak docházelo k situacím, které licence 

GNU GPL druhé verze nebyla schopna ve své šíři pojmout. Mnohá zařízení (mezi nimi 

právě zmíněné TiVo), obsahovala počítačový program (či programy nebo jejich části), 

které podléhaly podmínkám GNU GPL. V souladu s pravidly licence a svobodného 

                                                 
196 Ač je možné namítat, že v důsledku této úpravy je třetí verze méně přístupná laické veřejnosti. 
197 STALLMAN, R. Why Upgrade to GPL Version 3. WWW: < http://gplv3.fsf.org/rms-why.html> 
198 Odstavec 11 GNU General Public License v3.0. WWW: < http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 
199 tzv. TiVo je americký druh set-top boxu pro příjem a nahrávání televizních pořádů 
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softwaru obecně k takto specificky upraveným programům byl vydáván i zdrojový kód. 

Problém však nastal v okamžiku, kdy se uživatel takového zařízení po úpravě takového 

obslužného počítačového programu jej pokusil nahrát zpět do zařízení. Takové jednání 

bývá totiž výrobcem blokováno, zejména pak na základě certifikátu a elektronických 

podpisů. Stručně řečeno, ať uživatel tohoto pseudo-svobodného počítačového programu 

měl možnost s ním dál nakládat, nemohl jím bez dalšího nahradit původně dodaný 

počítačový program – tedy nemohl využít všech výhod, které podmínky svobodného 

software zaručují.   

GNU GPL verze 3 tuto situaci řeší tím způsobem, že poskytovatel hardware, na 

kterém běží výrobcem dodaný obslužný počítačový program, musí k takovému 

programu dodat veškeré informace ve své celistvosti tak, aby umožnil koncovému 

uživateli provozovat počítačový program, který si pro své účely modifikoval.200 

Třetí verze GNU GPL dále také zmírňuje určitá sankční ustanovení související s 

porušení podmínek licence. Na rozdíl od GNU GPL verze 2, která v porušení libovolné 

licenční podmínky spatřovala okamžitou sankci absolutní ztráty práva,201 přichází verze 

třetí s mnohem volnějším a ve výsledku i praktičtějším řešením. Samozřejmě i nadále 

upravuje sankční prostředky pro porušení podmínek, avšak nespatřuje v nich okamžitý 

zánik práv. GNU GPL verze 3 počítá s tím, že samotný autor se může ozvat v tom 

smyslu, že jeho práva byla porušena. Osobě jednající v rozporu s licencí je následně 

poskytnuta lhůta k odstranění této poruchy. Dodatečné nesplnění povinnosti pak může 

autor sankcionovat právě odebráním práv, přičemž následné znovunavrácení je rovněž 

v jeho dispozici.202 Mimo to třetí verze GNU GPL obsahuje i ustanovení umožňující 

užívat tuto verzi GNU GPL spolu s jinými licencemi, zejména pak s licencí Apache a 

Affero203 General Public License.204 

Je však vhodné podotknout, že právě množství nových omezení, která třetí verze 

GNU GPL obsahuje, je určitou brzdou, co se týče rozšíření této licence. Jak vyplývá 

                                                 
200 Odstavec 6 GNU General Public License v3.0. WWW: < http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 
201 Odstavec 4 GNU General Public License v2.0. WWW: < http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html> 
202 Odstavec 8 GNU General Public License v3.0. WWW: < http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 
203 Odstavec 13 GNU General Public License v3.0. WWW: < http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> 
204 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového program. Praha : Wolters Kluwer ČR,  s. 117 
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z již citované statistiky,205 větší popularitu má i nadále druhá verze GNU GPU, kterou i 

nadále používá většina vývojářů.206 

Mimo tyto individuální odchylky vycházející z vývoje GNU GPL na základě 

reakce na probíhající legislativní a technologické změny lze ovšem vytyčit určité 

základní, stěžejní, koncepční body, na kterých je postaven celý projekt GNU GPL 

licence obecně.  Primárně GNU GPL stanovuje, že každý nabyvatel licence, který 

souhlasí s jejími podmínkami, má dále právo s počítačovým programem nakládat dle 

své svobodné vůle, a to včetně modifikace, kopírování a následné distribuce, přičemž 

k tomu může docházet jak bezplatně, tak za úplatu. Osoby, které s podmínkami 

nesouhlasí, mohou počítačový program nadále užívat, nemají však oprávnění jednat 

způsoby výše uvedenými. K programům distribuovaným na základě GNU GPL musí 

být vždy poskytnutý i zdrojový kód. Ne vždy však musí být poskytnut přímo 

s programem ve své binární podobě, stačí například i odkaz na webové stránky, kde je 

možné zdrojový kód pořídit. 207  

 

h) Creative Commons 

 

Creative Commons je druhým, v dnešní době poměrně rozšířeným, řešením, co se 

týče licencí k autorským dílům. Jestliže licence GNU GPL jsou primárně určeny 

k použití v oblasti počítačových programů, tak cílem Creative Commons je použitelnost 

bez ohledu na druh autorského díla. Cílem je tak poskytnout licenci univerzální. Je však 

nutno podotknout, že sami tvůrci Creative Commons s ohledem na specializaci GNU 

GPL a podobných licencí doporučují osobám přehodnotit, zda právě taková 

specializovaná licence by pro jejich účel nebyla vhodnějším řešením.208 

Samotná historie Creative Commons začíná od roku 2001, kdy tuto organizaci 

založil Lawrence Lessig s cílem poskytnout určitou platformu, na základě které by bylo 

autorům umožněno zpřístupnit svá díla veřejnosti způsobem a za předpokladů, které 

                                                 
205 Top 20 Open Source Licenses. WWW: < https://www.blackducksoftware.com/resources/data/top-20-

open-source-licenses> 
206 KRČMÁŘ, P. Většina vývojářů odmítá používat GNU GPL 3 . WWW: < 

http://www.root.cz/clanky/vetsina-vyvojaru-odmita-pouzivat-gnu-gpl-3/> 
207 ŠTĚDROŇ, B. Ochrana a licencování počítačového program. Praha : Wolters Kluwer ČR,  s. 114 
208 Creative Commons – Frequently Asked Questions . WWW: 

<http://wiki.creativecommons.org/FAQ#Can_I_apply_a_Creative_Commons_license_to_software.3F> 
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uznají za vhodné.209 Jistou inspirací v tomto ohledu byla již zmíněná licence GNU GPL. 

Celkovým výsledkem této snahy byl koncept modulární licence Creative Commons, 

který spatřil světlo světa v roce 2002. Bavit se o Creative Commons jako jedné licenci 

je však zcela zavádějící. Konkrétní licenci totiž tvoří vícero modulů, či prvků.210 

Jedná se o přístup na poli licencí inovativní, neboť rázem odstraňuje hned několik 

úskalí, se kterými se autoři a autorské právo obecně v této oblasti potýká delší dobu. Za 

prvé se jedná o systém, který je oproti již existujícím veřejným licencím o poznání 

flexibilnější, čímž umožnuje autorovi přizpůsobit konkrétní licenční ujednání 

konkrétnímu dílu, aniž by psal licenci buď zcela novou, či modifikoval veřejnou licenci 

existující a tím přímo, byť nechtěně, přispíval k roztříštěnosti veřejných licencí. 211 

Mimo to ovšem systém Creative Commons přímo přispívá i svým zcela laicky 

orientovaným vyobrazením a pojetím. Orientace právě na autory, kteří nemusí mít 

dostatečné právní vzdělání na to, aby pochopili úskalí problematiky autorského práva 

v celé své šíři, děla z licencí Creative Commons neodolatelnou volbu právě pro jasnost, 

stručnost a názornost výkladu o právech a povinnostech, která ve své obecné formě 

nejsou prezentovány jako text, ale která jsou vyobrazena stručnými piktogramy.212 Tato 

„lidsky čitelná“ verze existuje souběžně s plně vypracovanou, „právnickou“ verzí.213 

Cílem Creative Commons je tak poskytnout autorovi možnost volby v rámci tzv. 

„licenčního spektra,“ právě díky variabilitě kombinací jednotlivých licenčních prvků. 

Základem jakékoliv licence poskytované na základě Creative Commons jsou pak tři 

práva – právo dílo kopírovat, právo dílo distribuovat a právo dílo sdělovat veřejnosti.214 

Další omezení a oprávnění pak vyplývají z vůle autora, přičemž autor má na výběr ze 

čtyř prvků, které ve své kombinaci určují mantinely poskytované licencí. Jedná se o: 

 

 (BY) – Toto omezení spočívá v povinnosti označit autora. V případě 

označení autora je pak možné dílo modifikovat a dále s ním nakládat. Jedná se o 

prvek, který musí obsahovat každá licence vyplývající z Creative Commons. 

 

                                                 
209 History – Creative Commons. WWW: <https://creativecommons.org/about/history> 
210 About The Licenses. WWW: <http://creativecommons.org/licenses/> 
211 KRČMÁŘ, P. Creative Commons: Modulární licenční skládačka .  WWW: 

<http://www.root.cz/clanky/creative-commons-modularni-licencni-skladacka/> 
212 Licenční prvky. WWW: <http://www.creativecommons.cz/licence-cc/licencni-prvky/> 
213About the Licenses . WWW: <http://creativecommons.org/licenses/> 
214 Licenční prvky. WWW: <http://www.creativecommons.cz/licence-cc/licencni-prvky/> 
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 (NC) – Ustanovení o nekomerčním použití. Jakékoliv nakládaní s dílem 

musí být učiněno pouze nekomerčně. 

 

 (ND) – Zákaz spočívající v absolutním omezení tvorby děl odvozených 

od díla původního. 

 

 (SA) – Tzv. „share alike“ ustanovení, které v sobě obsahuje copyleftové 

pravidlo. Jinými slovy, jakákoliv odvozenina musí být distribuována pod 

totožnými licenčními podmínkami. 

 

Výsledkem kombinací těchto 4 pravidel je pak šestero druhů Creative Commons 

licencí, označovaných kombinací dvoupísemných zkratek.215 Je však nutno podotknout, 

že stejně jako GNU GPL, i Creative Commons ve svém počátku vycházelo především 

z ustanovení korespondující se zahraničními právními řády. V tomto směru je krokem 

kupředu, co se týče možnosti naplno užívat licence poskytované na základě Creative 

Commons v českém právním prostředí, nedávno vydaná česká verze Creative 

Commons, zajištující dle tvůrců nejen jednotný výklad ustanovení napříč různými 

jazykovými mutacemi, ale i větší komfort a v zásadě i jednodušší užívání pro české 

právní prostředí. 216  Jedná se o tzv. „port,“217  tedy přizpůsobení Creative Commons 

k ustanovení českého právní řádu, zajištující relativně bezproblémovou uživatelnost i 

v našich podmínkách. Je tedy dle mého názoru škoda, že připravovaná česká verze nové 

verze Creative Commons 4.0218 nemá ambice být rovněž tímto „portem“, ale pouze 

lingvistickým překladem.219 

 

                                                 
215 Varianty licence. WWW: < http://www.creativecommons.cz/licence-cc/varianty-licence/> 
216 ZANDL, P. Učiní česká licence Creative Commons přítrž copyrightu? . WWW: 

<http://www.lupa.cz/clanky/ceska-licence-creative-commons-proti-copyrightu/?do=articleText-

pollInText4000-viewResult> 
217 Frequently Asked Questions. WWW: < 

https://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions> 
218 What’s New in 4.0. WWW: < https://creativecommons.org/version4> 
219 Veřejný návrh překladu základní verze licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0. WWW: < 

http://www.tiny.cc/cc4-cz-pd> 



77 

 

X. Ochrana počítačových programů prostřednictvím jiných 

právních odvětví 
 

Ačkoliv těžiště ochrany autorských děl se zcela jistě nachází v oblasti soukromého 

práva a konkrétně práva autorského, nejedná se o jediné právní odvětví, které skutečně, 

nebo potencionálně umožnuje chránit práva autorů a jejích děl. I přes to, že již z názvu 

práce vyplývá, že předmětem je právě ona autorskoprávní ochrana, je na místě alespoň 

zběžně poodhalit i ochranu, kterou lze počítačovým programům potenciálně poskytnout 

v právu průmyslovém a právu trestním. 

 

a) Patentová ochrana počítačových programů 

 

Problematiku patentové ochrany počítačových programů je možné považovat za 

jedno ze zásadních témat potenciálního budoucího rozšíření zákonem předpokládané 

ochrany počítačového programu nad rozsah, který poskytují autorskoprávní předpisy. Je 

tomu právě proto, že autorské právo chrání jen konkrétní tvůrčí vyjádření myšlenky. 

Nelze však uvažovat o ochraně myšlenky, nápadu, pravidel, či postupu jako takového. 

Na této bázi, jak již bylo popsáno v první polovině práce, autorské právo neoperuje. 

Zákon č. 527/1990 Sb. o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích 

návrzích stanoví pro patentovatelnost tři základní kritéria. Patent tak muže být udělen na 

vynález, který je zároveň nový, je výsledkem vynálezecké činnosti a je průmyslově 

využitelný.220 Kdyby končila definice patentu a přípustnosti patentové ochrany v tomto 

bodě, nebyl by se samotným konceptem patentovatelnosti počítačových programů větší 

problém. Ostatně, na základě volnějšího přístupu je umožněno patentovat software např. 

ve Spojených státech. Zákon však pro český právní řád následně stanoví kogentní 

výjimku z možnosti patentovat počítačový program, když v § 3 odstavci 2, písmenu c) 

stanoví, že za vynález se počítačový program nepovažuje. 

Ani na evropské úrovni se však na rozdíl od již zmíněné právní praxe spojených 

států nevyvinul koncept patentovatelnosti počítačových programů. Úmluva o udělování 

evropských patentů (tedy, „European Patent Convention“) z roku 1973 rovněž obsahuje 

                                                 
220 § 3 odst. 1 zmíněného zákona 
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výjimku ve věci počítačových programů. 221  Jistou změnu, nikoliv však v obecném 

měřítku, přinesla však rozhodovací praxe European Patent Office (Evropský patentový 

úřad). Ačkoliv samotný text úmluvy, kterým byl úřad zřízen, vyjímá počítačové 

programy z definice vynálezu, úřad jako takový v průběhu let rozhodování dospěl 

k názoru, že tomu tak není zcela vždy.  

Rozhodujícím prvkem v tomto směru je, zda je na počítačový program nahlíženo 

jednotlivě, nebo v kombinaci s jiným prvkem. Sérií klíčových rozhodnutí tak 

rozhodovací praxe došla k novému náhledu na celou problematiku. Prvním takovým 

rozhodnutím ve věci se určilo, že je-li počítačový program součástí systému a tento 

systém díky tomu dosahuje nového technického efektu, který je konkrétní a projevuje se 

ve vnějším světě, je tento systém patentovatelný jako celek.222 

S ještě mírnějším požadavkem přišlo další klíčové rozhodnutí,223 když v něm bylo 

stanoveno, že pro vynález, který je realizován prostřednictvím počítačového programu, 

pro patentovatelnost postačí, že byla uplatněna tzv. „technická úvaha“, která takovému 

řešení propůjčuje onen nezbytný technický charakter. 224  I rozhodnutí ve věci 

IBM/počítačový program225 pokračují v již nastolené otevřenější tendenci, co se týče 

patentovatelnosti, když stanoví v prvém případě, že počítačový program může být 

chráněn v rámci patentového práva, pokud jeho „účinek v rámci použití přesáhne 

běžnou interakci mezi programem a počítačem“226 a v druhém případě, že „projevuje 

potenciální technický efekt v míře nad rámec obvyklé fyzikální interakce mezi 

hardwarem a softwarem“. Stěžejním bodem těchto tezí je tedy podmínka určitého 

technického prvku, byť potenciálního.  

Zásadním okamžikem v oblasti patentovatelnosti počítačových programů byl i 

návrh Směrnice o patentovatelnosti počítačem implementovaných vynálezů, který byl 

v roce 2002 předložen Komisi.227 Jednalo se o pokus odstranit právní nejistotu v této 

oblasti, s ohledem na nekonzistentní právní teorii i praxi v udělování patentů, zejména 

                                                 
221 MAISNER, M., a kol. Základy softwarového práva. Praha : Wolters Kluwer ČR, s. 20 
222 Rozhodnutí X-ray apparatus - EPO č. T0026/86 – 3.4.1. 
223 SOHEI, Yamamoto – EPO č. T0769/92 – 3.5.1. 
224 MAISNER, M., a kol. Základy softwarového práva. Praha : Wolters Kluwer ČR, s. 21 
225 IBM/Počítačový program 1 – EPO č. T1173/97 -3.5.1. a IBM/Počítačový program 2 – EPO č. 

T0935/97 – 3.5.1. 
226 MAISNER, M., a kol. Základy softwarového práva. Praha : Wolters Kluwer ČR, s. 21 
227 MAISNER, M., a kol. Základy softwarového práva. Praha : Wolters Kluwer ČR, s. 24 



79 

 

s ohledem na rozhodovací praxi EPO. 228  Cílem tedy nebylo poskytnutí právního 

základu možnosti patentovat veškeré počítačové programy. Jednalo se o harmonizační 

snahu napříč státy Evropské unie pro oblast patentování vynálezů realizovaných 

počítačem. Cílem bylo právě dospět k tomu, v čem se liší nepatentovatelný počítačový 

program od takového vynálezu realizovaného počítačem. Tento návrh v této souvislosti 

obsahoval klíčový pojem „technický přínos,“ který návrh definoval jako „příspěvek ke 

stavu vědění na poli techniky, který osobě se zkušenostmi v oboru není zřejmý“.229 

Ačkoliv byla relevantní ustanovení několikrát měněna, nebylo vyjasněno, jak je tento 

„technický přínos“ odlišný od již existujících kritérií patentovatelnosti - zejména 

novosti a inovativního kroku. Ve výsledku tak byla směrnice rozhodnutím Evropského 

parlamentu zamítnuta. 

V důsledku toho, s ohledem na současný právní řád, ale vyplývá, že bez splnění 

dalších podmínek i nadále není počítačový program možné chránit prostřednictvím 

patentového práva, leda by se jednalo o počítačový program, který je součástí 

konkrétního systému, v kterém zastává neoddělitelnou funkci. 

 

b) Trestněprávní ochrana počítačových programů 

 

V rámci veřejného práva poskytuje ochranu počítačovým programům a jejím 

autorům v konkrétních situacích jak úprava správních deliktů, tak i ustanovení trestního 

práva. Trestní právo jako takové stanoví, které chování je společensky nežádoucí a jaké 

sankce je za takové jednání v rozporu se zákonem možné uložit. Jedná se však o postup 

tzv. ultima ratio. Trestněprávní postih lze uplatnit právě až tam, kde jiné instituty (mezi 

nimi výše popsané) pro ochranu chráněných zájmů nestačí. Jedná se tak o nejzazší 

možnost ochrany, kterou právní řád v tomto ohledu poskytuje. Trestní zákoník (z.č. 

40/2009 Sb.) tak počítá s ochrannou počítačových programů v následujících skutkových 

podstatách: 

 

                                                 
228 Proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions - frequently asked 

questions. WWW: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-02-32_en.htm?locale=en> 
229 “contribution to the state of the art in a technical field which is not obvious to a person skilled in the 

art“ viz čl. 2 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability 

of computer-implemented inventions. WWW: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52002PC0092&from=EN> 
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 § 270 trestního zákoníku – Porušení autorského práva, práv 

souvisejících s právem autorským a práv k databázi. 

 

Tento paragraf představuje základní skutkovou podstatu v oblasti 

trestněprávní ochrany autorského práva. Trestné je takové jednání, kterým někdo 

neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému 

dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či obrazovému záznamu, rozhlasovému 

nebo televiznímu vysílání nebo databázi. 

 

 § 230 trestního zákoníku – Neoprávněný přístup k počítačovému 

systému a nosiči informací 

 

Na základě tohoto ustanovení se kriminalizuje jednání, které spočívá 

v překonání bezpečnostního opatření a tím neoprávněného získání přístupu 

k počítačovému systému nebo k jeho části. V druhém odstavci je pak stanoven 

výčet konkrétních jednání, které trestní zákoník trestá přísněji. Mezi nimi je 

neoprávněné užití takto zpřístupněných dat, jejich výmaz, zničení, poškození, 

padělání a pozměnění jakož i vložení. 

 

 § 231 trestního zákoníku – Opatření a přechovávání přístupového 

zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat 

 

Tohoto trestného činu se dopustí osoba, která v úmyslu spáchat buď již 

zmíněný trestný čin dle § 230, či trestný čin porušení tajemství dopravovaných 

zpráv opatří230 takové zařízení, prostředek či program, jehož primárním cílem je 

obstarat neoprávněný přístup k počítačovému systému či komunikační sítě, nebo 

pokud opatří heslo, kód či jiná data a prostředky, skrze které je možné přístupu 

do sítě dosáhnout. 

 

 § 232 trestního zákoníku - Poškození záznamu v počítačovém 

systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti 

                                                 
230 plný rozsah jednání viz §230 z.č. 40/2009 Sb. 
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Takového činu se dopouští osoba, která ve vztahu k zaměstnání, funkci, či 

jiné povinnosti z hrubé nedbalosti zničí, poškodí, pozmění nebo učiní 

neupotřebitelnými data uložená v počítačovém systému, jakož i osoba, která 

učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného 

technického zařízení pro zpracování dat, přičemž takovým jednáním musí 

způsobit na cizím majetku značnou škodu. 

 

XI. Judikatura 
 

V rámci autorskoprávní ochrany počítačových programů se však nelze omezit pouze 

na oblast právních předpisů, ale je třeba se poohlédnout i na právo v praxi. Stěžejní 

v této oblasti je z hlediska členství České republiky právě rozhodovací činnost 

Soudního dvora Evropské Unie. Níže uvedené jsou zásadní rozhodnutí právě z této 

oblasti: 

 

a) UsedSoft GmbH v Oracle International Corp. – C 128/11 

 

V rámci rozhodování sporu mezi společností UsedSoft a Oracle došlo k momentu, 

který je v současnosti z hlediska ekonomických aspektů autorskoprávní ochrany 

počítačových programů zřejmě nejzásadnější. Spor mezi těmito dvěma společnostmi 

vyplývá z otázky práva dalšího prodeje licence nabyvatele, a to bez svolení či jiného 

přičinění původního poskytovatele. Společnost Oracle je jedním z největších tvůrců a 

distributorů počítačových programů ve firemní sféře. Většina těchto programu je 

distribuována přes internet, přičemž uživatelé se společností Oracle uzavírají licenční 

smlouvu, v rámci které je uveden mimo jiné i zákaz převodu této licence na další osobu, 

přičemž licence je poskytnuta na neomezenou dobu. Oproti tomu společnost UsedSoft 

je prodejce „použitých“ počítačových programů, tedy počítačových programů z druhé 

ruky. Mezi programy, které společnost UsedSoft nabízela, se nacházely právě i 

programy společnosti Oracle. Výsledný spor, který se ve svém výsledku dostal právě až 

na úroveň evropského soudnictví, spočívá v tom, zda má společnost UsedSoft právo, 

takový sortiment počítačových programů nabízet, prodávat a poskytovat, potažmo zda 
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má prvotní nabyvatel licence od společnosti Oracle možnost tento program dále prodat, 

ve smyslu přeprodeje licence, ačkoliv výslovné ustanovení licence takovou dispozici 

zcela zakazuje. 

Soud se tak ve vztahu k této problematice zabýval výkladem článku 4 odstavce 2 

směrnice evropského parlamentu a rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových 

programů, která stanoví, že „První prodej rozmnoženiny počítačového programu ve 

Společenství provedený nositelem práv nebo s jeho svolením je vyčerpáním práva na 

šíření této rozmnoženiny v rámci Společenství s výjimkou práva na kontrolu dalšího 

pronájmu počítačového programu nebo jeho rozmnoženin“. Soud rozhodl tak, že 

stanovil, že toto ustanovení je nutné vykládat v tom smyslu, že pokud dojde k prodeji 

takové rozmnoženiny poskytovatelem vůči nabyvateli, poskytovatel tímto svá práva 

k této konkrétní rozmnoženině v tomto rozsahu vyčerpal a jakákoliv další dispozice je 

plně v rukou nabyvatele, a to i přes to, že licenční podmínky stanoví opak. Přitom je 

nutné přihlédnout k tomu, že samotné nabytí programu a uzavření licenční smlouvy 

k němu je při prvním nabytí zcela neoddělitelné, neboť počítačový program bez licence 

by byl fakticky nevyužitelný a je proto nutné na takové jednání nahlížet jako na 

jednotný celek spočívající právě v onom prodeji rozmnoženiny počítačového programu. 

Nezáleží přitom, zda byl počítačový program získán stažením z internetu, nebo na 

hmotném nosiči. V důsledku tohoto i osoba, která nabyla počítačový program od 

původního nabyvatele, je legitimním nabyvatelem počítačového programu, ačkoliv 

nemusela nutně uzavřít licenční smlouvu. 

 

b) SAS Institute Inc. v World Programming Ltd. – C-406/10 

 

Kauza SAS Insitute je rovněž klíčovým rozhodnutím, které na poli evropského 

práva upřesnilo rozsah právních mantinelů, co se týče autorskoprávní ochrany 

počítačových programů. Konkrétně v tomto případě bylo stanoveno, jaké části 

počítačového programu jako jistého celku a jaké postupy uživatelů podléhají 

ustanovením o autorskoprávní ochraně.  Společnost SAS Insitute v tomto sporu 

vystupuje jako vývojář analytického softwaru, umožňující uživatelům zpracovávat a 

analyzovat širokou škálu údajů. Základní složkou tohoto systému je pak komponent pod 

názvem „Base SAS“, který umožnuje uživatelům poupravovat funkčnost systému 
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psaním vlastních počítačových programů formou vlastního programovacího jazyka. 

Výsledkem toho byla situace, kdy uživatelé byli svým způsobem z ekonomických 

důvodů „nuceni“ zůstat u řešení poskytované platformou SAS Institute, neboť by jinak 

byli nuceni nahradit celou programovou výbavu. 

Do této situace vstoupil World Programming, konkurent SAS Institute, který 

vytvořil konkurenční platformu pro programové řešení nabízené SAS Institute avšak 

s tím, že s proprietárním systémem SAS Institute byl kompatibilní – umožňoval tak 

přechod ke konkurenci, aniž by uživatelé byli nuceni nahrazovat celý systém. World 

Programming tohoto dosáhl za pomocí tzv. Learning Edition od SAS Initiative – 

počítačového programu určeného primárně k tomu, aby se uživatelé seznámili 

s funkcemi a fungováním systému SAS. World Programming tak vytvořil svou novou, 

konkurenční platformu ne tím, že by přímo zasahoval do zdrojového či binárního kódu 

řešení poskytované SAS Institute, ale pouhým pozorováním chování tohoto systému za 

pomoci dokumentace, kterou SAS poskytl. Proti tomuto jednání se SAS v několika 

směrech ohradil. 

Soudní dvůr v této kauze potvrdil tezi, že samotná funkcionalita počítačového 

programu, včetně programovacího jazyka je součástí základních myšlenek, na kterých 

počítačový program stojí a tak, jako myšlenky obecně, nejsou pod ochrannou 

autorského práva, neboť pod ochranou práva je jen konkrétní projev takové myšlenky. 

Zároveň, stanovil, že pozorování funkcionality počítačového programu, tak jak učinil 

World Programming, když sledoval funckionalitu systému SAS, aby jej později 

reprodukoval, je z pohledu práva v pořádku, neboť každý oprávněný uživatel (jímž 

World Programming byl) má právo, i když tak není v licenci určeno, sledovat, zkoušet a 

studovat takový počítačový program, aby se dobral základních idejí, na kterých takový 

program stojí. 

 

c) Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany v 

Ministerstvo kultury – C-393/09 

 

Na rozdíl od již zmíněných rozhodnutí se v tomto případě jedná o spor, který již 

zcela zřejmě dle názvu, má svůj počátek v České republice. Konkrétní spor, tak jak 

vznikl u nás, byl mezi Bezpečnostní softwarovou asociací a Ministerstvem kultury ve 
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věci kolektivní správy pro oblast počítačových programů. Spor, tak jak se dostal až před 

Soudní dvůr Evropské unie, byl nadále veden o to, zda vyobrazení GUI (graphical user 

interface, neboli grafické uživatelské rozhraní) podléhá autorskoprávní ochraně pod 

kategorii počítačového programu, či nikoliv. 

Soudní dvůr rozhodl v tom smyslu, že uživatelské rozhraní není formou vyjádření 

počítačového programu ve smyslu článku 1 odstavce 2 směrnice 91/250/EHS a na 

základě toho nemůže být autorskoprávně chráněno jako počítačový program. Soudní 

dvůr k tomuto závěru shledává důvod v tom, že vyjádření počítačového programu či 

jeho části podléhá autorskoprávní ochraně od okamžiku, kdy by takové vyjádření 

umožnovalo reprodukovat funkcionalitu počítačového programu. Pouhé vyobrazení 

uživatelského rozhraní bez dalšího je pouze vyobrazením té části programu, která 

uživateli umožnuje využívat funkcionalitu takového programu. V případě televizního 

vysílání obrazu takového rozhraní je navíc divák pouhým pasivním pozorovatelem. 

Uživatelské rozhraní primárně slouží k umožnění manipulace s programem a možnost 

manipulace takový pasivní pozorovatel zcela logicky nemá. O jinou situaci by se zřejmě 

jednalo, kdyby byl takto vyobrazen zdrojový kód, či jeho část, neboť pak by již bylo 

možné na základě takového přenosu reprodukovat samotný obsah počítačového 

programu. Uživatelské rozhraní je však potenciálně možné chránit jako svébytné 

autorské dílo jiné, jsou-li k tomu splněny zákonné předpoklady. 

 

d) Nintendo v PC Box – C-355/12 

 

V této, zatím nejnovější kauze, na poli počítačových programů se Soudní dvůr 

potýkal s problematikou ochranných technologických prostředků. Konkrétně se jednalo 

o spor mezi společností Nintendo, která vyrábí a po světě distribuuje videoherní konzole 

a videohry a společnostmi PC Box Srl a 9Net Srl, které na trh uváděly tzv. „mod chips“ 

a „game copiers“. Společnost Nintendo do svých zařízení a videoher instalovala 

technologické prostředky ochrany, jejímž primárním cílem bylo zabránit užívání 

produktů společnosti Nintendo s nelicencovanými, pirátskými rozmnoženinami 

produktů. Zařízení společnosti PC Box, v okamžiku nainstalování do videoherního 

zařízení společnosti Nintendo umožnuji spouštět počítačové programy a hry, aniž by 

došlo k Nintendu zamýšlené kontrole, zda se jedná o legální software. V tomto směru 
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tak docházelo k obcházení této ochrany. Soudní dvůr se v předběžné otázce zabýval 

právě tím, do jaké míry mají softwarové a hardwarové společnosti jako je Nintendo 

právo omezit technologickými prostředky spouštění jiných počítačových programů na 

svých zařízeních a zda tak jednání společností PC Box a 9Net narušovalo autorská 

práva náležející společnosti Nintendo. Společnost PC Box přitom argumentovala tím, že 

její zařízení, ač umožňující spouštění pirátských kopií, není ve své funckionalitě 

omezeno právě jen tímto směrem a umožnuje uživatelům konzole zprovoznit na svém 

stroji i jinou funkcionalitu, která v porušování autorských práv společnosti Nintendo 

nespočívá. 

Výsledkem bylo rozhodnutí v tom směru, že takové technologické prostředky 

ochrany ze strany Nintenda (a jiných společností) jsou v souladu s právem jen za 

předpokladu splnění podmínky proporcionality. Nelze tak plošně stanovit, že jakýkoliv 

takový prostředek je protizákonný, nelze ale ani takové prostředky povolit zcela 

bezmezně. V každém individuálním případě tak bude nutné zkoumat, zda by 

konkrétního cíle, tedy ochrany autorského práva, nebylo možno dosáhnout méně 

restriktivním technologickým řešením. Bude tedy nutné porovnat, zda takové řešení 

omezuje ve větší míře i aktivity, které nespočívají v zásahu do autorských práv a 

zároveň zkoumat, zda jsou obdobná zařízení, jako to, které poskytuje PC Box, ač 

teoreticky disponující celou škálou funkcionality, užívána primárně právě k porušování 

autorských práv. 
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XII. Závěr 
 

Autorskoprávní ochrana počítačových programů tak, jak jí známe dnes v právním 

řádu České republiky je stále ještě relativně mladým institutem. Ačkoliv jsou 

informační technologie (a počítačové programy s nimi neoddělitelně spjaté) 

samozřejmou součástí našich životů, odvažoval bych se říci, že právní vědomí většiny 

laické populace ohledně toho, jak toto zcela klíčové odvětví upravuje náš právní řád je 

zcela mizivé. Nejedná se však o odsouzení lidí, kteří  počítačové programy používají, 

ale spíše fakt, že i v současnosti je právní úprava počítačových programů v mnoha 

směrech pro laika neintuitivní. Tam kde i bez větších právních znalostí má z právního 

hlediska laik možnost poměrně lehce uchopit stěžejní instituty jiných právních odvětví 

se autorské právo stále potýká z tohoto pohledu s nejasnostmi. 

Tento problém však není jen otázkou právní úpravy a snah zákonodárce. Jedná se o 

problematiku mající svůj původ již v samotném faktu, že prostředí informačních 

technologií je pro běžného uživatele stále enigmatické a z pohledu bližšího fungování 

počítačových programů a systémů, v kterých jsou obsažené, i nadále budou. Přeci jen, 

cílem počítačového programu, z pohledu užitečnosti pro koncového uživatele, je, aby 

byl co nejpřehlednější, poskytoval největší rozsah funckionality a přitom disponoval 

uživatelským komfortem. Jen těžko lze pak po běžném uživateli požadovat, aby chápal 

vnitřní systematiku počítačového programu, provázání mezi jednotlivými jeho částmi a 

syntax zdrojového kódu, když cílem většiny programátorů je, aby tyto, z pohledu 

uživatele, nechtěné elementy, byly co možná nejlépe schované a uživatel sám přicházel 

do styku pouze s tím, co je pro něj důležité z hlediska výsledku. S ohledem na již 

zmíněné bylo cílem práce poskytnout rychlý a srozumitelný obecný přehled 

problematiky autorskoprávní ochrany počítačových programů. 

I tak však nelze opomenout jisté momenty v právní úpravě, které s ohledem na 

specifičnost počítačových programů bude zřejmě nutné přesto v budoucnosti řešit. Tím 

spíš, vezmeme-li v potaz stále se zrychlující růst informačních technologií. Úprava 

počítačových děl v autorskoprávním smyslu s ohledem na díla literární je pro budoucí 

vývoj potenciálně nevhodná. Je otázkou, zda i v budoucnosti bude pro praxi vhodné na 

počítačové programy i nadále nahlížet z přísné literárního hlediska, tedy jako psaného 

kódu, bez přiznání stejně důležité role i ostatním částem počítačového programu, a to 

zejména s ohledem na změny, kterými vyobrazení a každodenní používání programů 
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prošlo – málokdo přijde do styku s textem, který tvoří faktický základ počítačového 

programu. Stejně tak jednotná doba trvání majetkových práv – stávajících 70 let – se 

zdá s ohledem na (alespoň dosavadní) pomíjivost a rychlou iteraci počítačových 

programů nevhodná. Jedná se tedy o odvětví, které  na základě změn, které v budoucnu 

nepochybně nastanou, čeká nespočet novelizací a to jak v národním i mezinárodním 

měřítku. I přeso doufám, že v současných podmínkách tato práce poslouží jako úvod to 

této problematiky. 
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Abstract 

 

The goal of this diploma thesis is to provide an overview of the increasingly more 

important world of copyright protection as it concerns computer programs. The focus of 

this overview being primarily that of the national law of the Czech Republic, however 

this diploma thesis takes into account international law where applicable as well. The 

thesis begins with an introduction into the very concept of copyright law, the definition 

of a copyrightable work and that of computer programs and terms related therein. What 

follows is a brief account of the history of computer programs and computer 

programing in general as a basis for the following legal perspective into the matter. An 

international overview of the subject matter follows, including a look at key moments 

from an international perspective at the field of copyright protection of computer 

programs, including a brief overview of the Berne Convention, the TRIPS Agreement 

as well as aspects of European Law. Computer programs as subjects of copyright 

protection, including additional classification, are the basis of the next chapter, while an 

account of the specifics of authorship, co-authorship, collective works and works 

created under employment follows thereafter. The subject matter of copyright itself, 

distinctions therein, the subject matter of moral and commercial rights, their core 

differences as well as disposition thereof is the basis of the next chapter. The altogether 

eight chapter is focused on the matter of licence agreements and licences in general, 

including sections concerning the parties of a license agreement, different types of 

licences, the scope of a licence as far as relevant rights are concerned as well as actions 

undertaken pursuant to a successful completion of a contract. Moreover it includes a 

treatise on the specifics that the subject matter of computer programs brings to the area 

of licence agreements. The ninth chapter deals with the various different types of 

computer programs and the restrictions imposed on them as well as the related subject 

of public licences. The final chapters of the thesis then focus on means of protection of 

computers programs outside the scope of copyright, as well as outlining core judgments 

that have been handed down in the area of copyright law as it concerns computer 

programs. 
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