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1. Úvod

V současné době žijeme v informační společnosti, tedy společnosti založené na
integraci informačních a komunikačních technologií do všech oblastí společenského
života v takové míře, že zásadně mění společenské vztahy a procesy1. Efektivní přenos
informací se stal nejvyšší prioritou a zároveň předpokladem pro další rozvoj
společnosti. S tím souvisí zmíněné masivní rozšíření informačních a komunikačních
technologií

(zkráceně

„ICT“

z anglického

„Information

and

Communication

Technologies“), což vyplývá již z jejich definice, podle které jde o „technologie
umožňující zpracování, uchovávání a přenos dat a informací“2. Právě informační a
komunikační technologie a rapidní tempo jejich rozvoje je hlavním hnacím motorem
inovací a dlouhodobého růstu světového hospodářství a zároveň tím, co napomohlo
celkové světové globalizaci, a to zejména na ekonomické úrovni.
Počítačové programy jsou obecně vzato nástrojem pro ovládání, resp. využívání
těchto technologií a hrají tedy v moderní společnosti naprosto zásadní roli. S jejich
velkým významem pak souvisí i nutnost jejich právní regulace. V první polovině této
práce se tak budu věnovat právnímu režimu počítačových programů a jednotlivým
formám jejich ochrany (samozřejmě s důrazem na autorskoprávní režim).
Jelikož ale jde o problematiku, která je v angloamerickém právu upravena
značně odlišně, tak rozvedu i určité srovnání ochrany počítačových programů
v kontinentálním právu a v právu USA (jakožto významného zástupce práva common
law), které hrálo v historii právní ochrany počítačových programů důležitou roli.
V druhé polovině této práce popíšu i některé specifické druhy autorských děl,
které jsou v souvislosti s počítačovými programy relevantní – mám tím na mysli
počítačové programy:


které autor vytvořil při plnění jeho povinností v rámci pracovněprávního či
služebního vztahu – tzv. zaměstnanecká díla,

1

JONÁK, Zdeněk. Informační společnost. KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a
informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-[cit. 2013-05-17]. Dostupné
z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000468&local_base=KTD
2
POTÁČEK, Jiří. Informační a komunikační technologie. In: KTD: Česká terminologická databáze
knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003. Dostupné z:
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000026&local_base=KTD
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na jejichž vytvoření se podílelo více autorů, a to z podnětu a pod vedením
určité osoby, pod jejímž jménem je posléze daný program uveřejněn – tedy
tzv. kolektivní díla,



na jejichž vytvoření se podílelo více autorů, avšak (na rozdíl od kolektivního
díla) bez působení vedoucí osoby – obecné spoluautorské dílo.
„Digitální svět“ má však nejen své (v prvním odstavci popsané) výhody, ale

také nevýhody. Mezi ty patří zejména fakt, že jde o nový prostor, ve kterém lze
porušovat práva duševního vlastnictví snadněji, rychleji a účinněji než kdykoliv
předtím. Celosvětově dostupný internet umožňuje tzv. softwarovým pirátům šířit
nelegální kopie počítačových programů za pomoci několika kliknutí a učinit je tak
dostupnými pro miliony lidí. Právě tomuto tzv. softwarovému pirátství se budu vedle
ochrany počítačových programů jako takových věnovat v kapitole 9 této práce, jelikož
jde o fenomén současné doby.
Obecným cílem této práce tak je zejména popsat, jakým způsobem je v rámci
autorského práva chráněn počítačový program – jaké prvky počítačového programu jsou
chráněny, jakým způsobem může uživatel počítačový program užívat (a které zásahy do
programu jsou povoleny). Na několika místech pak poukážu na některá ustanovení
autorského zákona, která by bylo podle mého názoru vhodné v budoucnu pozměnit.

2. Obecně o počítačových programech
2.1.

Definice pojmu „počítačový program“

Je několik způsobů, jak definovat počítačový program. Z technického úhlu
pohledu se počítačový program definuje jako „posloupnost instrukcí, jejichž vykonání
realizuje algoritmus“3. Český právní řád ani právo Evropské unie jasnou definici
počítačového programu neobsahují. Evropské právo, a to konkrétně směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů,
obsahuje toliko formulaci, podle které „se počítačovým programem rozumí programy

3

Norma ČSN ISO 2382

2

v jakékoliv formě, včetně těch, které jsou součástí technického vybavení (hardware)“,
což ovšem příliš význam slova „počítačový program“ nevymezuje ani nevysvětluje.
Definici ale obsahuje např. slovenský autorský zákon (zákon č. 185/2015 Z.z.,
platný od 1. 1. 2016), který v ustanovení § 87 odst. 1 stanovuje, že počítačovým
programem se rozumí „soubor příkazů a instrukcí vyjádřených v jakékoliv formě
použitých přímo nebo nepřímo v počítači anebo v podobném technickém zařízení“, který
„je výsledkem tvůrčí duševní činnosti autora“, přičemž „příkazy a instrukce mohou být
napsané nebo vyjádřené ve zdrojovém nebo strojovém kódu.“ Pro úplnost dodávám, že
pod pojmem „zdrojový kód“ se myslí textové původní vyjádření počítačového
programu v programovacím jazyce, které následně kompilátor přeloží do „strojového
kódu“, tzn. do instrukcí v binárním tvaru, které již počítač sám dokáže provést.

2.2.

Počítačový program x software

Dalším pojmem, který spolu s termínem „počítačový program“ úzce souvisí a
často s ním splývá, je „software“. Ten je formulován jako „programové vybavení
počítače“, tzn. vše, co je obsažené v počítači a umožňuje ovládat počítač jako takový
(ale přitom není fyzickou součástkou počítače, tzn. není součástí tzv. hardwaru). Ze své
podstaty tedy dle této definice jde de facto o věc hromadnou.4
Odborná veřejnost obecně slovo „software“ používá víceméně jako synonymum
pojmu „počítačový program“5. Je však nutné brát v potaz, že klíčové právní prameny,
jako jsou např. směrnice EP a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových
programů či Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, používají
termín „počítačový program“. Přesto, po zohlednění těchto argumentů, budu pro účely
této práce nadále tyto dva výrazy používat jako synonyma.

2.3.

Kategorizace softwaru

Podle svého funkčního určení lze software dělit následujícím způsobem:


systémový software – tj. software, který umožňuje fungování počítače jako
takového a který umožňuje užívání aplikačního softwaru

4

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. Praha: Beck, 2007, XVIII, ISBN 978-80-7179-608-4,
str. 39
5
JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2014, ISBN 97880-251-4201-1, str. 31
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-

jeho zásadní součástí je operační systém (tedy např. Microsoft
Windows)



aplikační software – software, který plní jednotlivé specifické funkce, které
uživatel cíleně využívá

Existuje také základní dělení softwaru dle toho, zda je uživateli umožněn přístup
ke zdrojovému kódu daného programu:

 proprietární software
Jde o software s uzavřeným zdrojovým kódem - uživatel nemá přístup ke
zdrojovému kódu softwaru a nemůže jej tedy nijak měnit. Charakteristické pro
proprietární software je, že (i) licence k jeho užívání zpravidla bývá úplatná (není však
vyloučena bezplatná licence k proprietárnímu softwaru), ale také to, že (ii) možnosti
užívání a dalšího šíření softwaru bývá omezeno.6
Pod tuto kategorii spadá naprostá většina v současnosti prodávaného
„komerčního“ softwaru.

 free software (svobodný software)
Na rozdíl od proprietárního softwaru jde v případě free softwaru o software
s otevřeným zdrojovým kódem. Dává uživatelům svobodu spouštět, kopírovat,
distribuovat, studovat, měnit a zlepšovat jej. Přesněji řečeno, vztahuje se ke čtyřem
svobodám pro všechny uživatele softwaru:
-

svoboda spustit program za jakýmkoliv účelem

-

svoboda studovat, jak program pracuje a přizpůsobit ho svým potřebám.
Předpokladem ke zde uvedenému je přístup ke zdrojovému kódu.

-

svoboda redistribuovat kopie

-

svoboda vylepšovat program7

6

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru. 1. vyd. Praha:
Grada, 2009, Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-3047-9, str. 17
7
Free Software Foundation. What is free software? Dostupné z http://www.gnu.org/philosophy/freesw.html.en
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Zdůraznil bych však, že svobodný software nemusí být nutně distribuován
zadarmo – slovo „free“ obsažené v názvu se týká volnosti způsobu užití a zásahů do
softwaru, nikoliv jeho ceny (to představuje zásadní rozdíl mezi free softwarem a
freewarem, více viz níže).
Dalším druhem softwaru, který je velmi podobný a podle některých přímo
zaměnitelný s free softwarem, je tzv. Open Source software. Stejně jako u pojmů
„počítačový program“ a „software“, tak i u Open Source softwaru a free softwaru část
odborné veřejnosti tyto pojmy používá jako synonyma8 a část je rozlišuje a upozorňuje
na jejich rozdíly9.
Ve svých základních znacích jsou však obě tyto kategorie shodné – jde o
počítačové programy, které jsou distribuovány s volně přístupným zdrojovým kódem,
takže uživatel má možnost daný program volně užívat, upravovat (ale také dále šířit).
Free software je užíván na základě dvou základních typů licencí:


Copyleft licence10 – opak „Copyrightu“
Jde o licenci, na jejímž základě autor zaručuje uživateli daného počítačového

programu všechny svobody spojené s free softwarem – měnit, kopírovat a jinak
zasahovat do zdrojového kódu (viz popis free softwaru na předcházející straně).
Důležité však je, že copyleftová licence uživateli zakazuje, aby daný počítačový
program dále šířil pod jinou než copyleftovou licencí – uživatel tedy nesmí výše
zmíněné svobody vůči dalším uživatelům omezit, např. tím, že by daný počítačový
program dále šířil jako proprietární software (takový postup je totiž obecně vzato u
„necopyleftovaného“ free softwaru možný).


Copyfree licence11
I copyfree licence uživateli zaručuje výše popisované svobodné nakládání

s daným počítačovým programem (užívání, upravování, další šíření daného softwaru,
vytváření odvozených programů).

8

Organizace Open Source Initiative. FAQ: What is "free software" and is it the same as "open source"?
Dostupné z http://opensource.org/faq#free-software
9
Free
Software
Foundation.
Categories
of
software.
Dostupné
z
http://www.gnu.org/philosophy/categories.html.en
10
Free Software Foundation. What is copyleft? Dostupné z http://www.gnu.org/licenses/copyleft.en.html
11
The Copyfree Initiative. The Copyfree Standard Definition. Dostupné z http://copyfree.org/standard
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V čem se však liší od copyleftu, je to, že nijak neomezuje další šíření daného
počítačového programu uživatelem; není zde zakázáno omezení výše popsaných svobod
vůči dalším uživatelům. Uživatel tedy může počítačový program, který nabyl na základě
copyfree licence, dále šířit např. jako proprietární software

Kromě výše rozepsaného základního dělení na proprietární a free software
existují další specifické kategorie softwaru, které sice lze na základě svých některých
znaků zařadit buď mezi proprietární nebo free software, avšak vzhledem ke své zvláštní
povaze (zejména co se týče typu a obsahu licence) bych tyto kategorie, resp.
podkategorie, zmínil samostatně. Jde o:


Freeware
Software, který lze bezplatně užívat a v závislosti na obsahu licence i šířit;

zároveň ale (na rozdíl od free softwaru) nemá uživatel přístup ke zdrojovému kódu a
nemůže daný freeware tedy měnit.


Shareware
Software, který je možné „na zkoušku“ užívat, ale pouze po určitou omezenou

dobu nebo pouze v omezené podobě. Pro časově a funkčně neomezené užití sharewaru
je nutné zaplatit poplatek. Někdy je tedy „shareware“ označován za způsob distribuce,
spíše než za typ softwaru jako takového. Důležité však je, že shareware může uživatel
dál volně šířit (angl. „share“).


Adware
Jde v zásadě o freeware, který lze získat a užívat bezplatně, přičemž je ale toto

užívání omezeno tím, že jsou uživateli neustále zobrazovány reklamy (kterých se může
zbavit zaplacením poplatku).


OEM software
Jde o software, jež je svázán s konkrétním počítačem, na kterém je poprvé

nainstalován, přičemž na jiném počítači jej užívat nelze. Většinou bývá již
předinstalován na zakoupeném počítači, a to za výhodnou cenu.

6



Firmware
Software, který není primárně určen k samostatnému užití, ale který je spojen

s určitým zařízením (např. s grafickou kartou v PC, televizí), jehož užívání a funkčnost
tento firmware umožňuje.
V návaznosti na výše popsané druhy licencí k počítačovým programům bych zde
ještě zmínil jednu specifickou formu licence – tzv. Creative Commons licenci.
Creative Commons licence je specifická tím, že autor, jenž zveřejnil své autorské dílo,
toto své dílo označí grafickými symboly (piktogramy), které vyjadřují, jakým způsobem
mohou uživatelé dané dílo užít. Kombinací těchto symbolů je tak vůči uživateli
srozumitelně vyjádřen obsah licence k užití autorského díla.12 Nutno dodat, že tato
veřejná licence sice není určena pro počítačové programy, ale její užití je možné i pro
ně.

3. Historie počítačových programů

Ke vzniku softwarového průmyslu, resp. komerčního softwaru jako takového,
došlo na přelomu 60. a 70. let minulého století. Až do této doby byl software prodáván
„v balíčcích“ spolu s hardwarem. Milníkem v této souvislosti bylo v roce 1969
rozhodnutí společnosti IBM prodávat software separátně od počítačů.13
V případě tohoto rozhodnutí šlo o reakci společnosti IBM na žalobu, kterou vůči
ní v roce 1969 vzneslo Ministerstvo spravedlnosti USA (dále jen „Ministerstvo“) kvůli
jejímu údajnému zneužívání dominantního postavení na trhu s počítačovou technikou.14
Ministerstvo ve své žalobě napadalo vícero obchodních praktik společnosti IBM, které
všechny měly v letech 1961 až 1969 mít za společný cíl odradit reálné i potenciální
konkurenty od vstupu na trh a které tak ve svém důsledku narušovaly hospodářskou
soutěž. Konkrétně Ministerstvo poukazovalo na následující jednání společnosti IBM:
12

Úplný seznam symbolu užívaných v Creative Commons licencích a jejich význam je dostupný na
http://www.creativecommons.cz/licence-cc/licencni-prvky/
13
Archiv společnosti IBM. Dostupné z http://www-03.ibm.com/ibm/history/history/decade_1960.html
14
CHANDLER, Alfred D. Inventing the electronic century: the epic story of the consumer electronics
and computer industries. Cambridge MA: Harvard University Press, str. 121
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prodej některých konkrétních produktů za de facto dumpingové ceny, tedy za ceny,
ze kterých prodejci vyplýval neobvykle nízký zisk (tyto produkty Ministerstvo ve
své žalobě označovalo za „bojové stroje“)



společnost IBM měla údajně ohlásit, že v budoucnu začne vyrábět a prodávat určité
produkty, ačkoliv věděla, že není reálné dané výrobky v ohlášeném časovém
horizontu vyrábět



diskriminační cenové praktiky v souvislosti s prodejem produktů vzdělávacím a
výzkumným institucím



prodávání počítačů společně se softwarem a souvisejícími službami (instalace,
údržba) za společnou cenu.15
Tento spor se nakonec táhnul po dlouhých 13 let; žaloba však byla v roce 1982

nakonec zamítnuta. Právě díky svému osamostatnění a individuálnímu prodeji software
získal na hodnotě (oproti předchozímu stavu, kdy byl dodáván spolu s konkrétním
počítačem de facto zadarmo, resp. byl zahrnut v ceně hardwaru), přičemž posléze začal
být i neoprávněně kopírován.
V souvislosti s tímto vývojem tím pádem přirozeně vznikla potřeba vyřešit
otázku právní ochrany počítačových programů. Jednou z nejznámějších postav, která na
tento problém upozorňovala, byl Bill Gates, spoluzakladatel Microsoftu, který ve svém
slavném „Otevřeném dopise počítačovým nadšencům“ (angl. „Open letter to
hobbyists“; „hobbyist“ bylo označení pro rané počítačové nadšence / uživatele) v roce
1976 upozorňoval na rozmáhající se problém neoprávněného kopírování softwaru. Bill
Gates poukazoval na fakt, že ačkoliv se jím vyvinutý software Altair BASIC těšil mezi
„hobbyisty“ velké oblibě, tak pouze necelých 10 % z nich si tento software řádně
zakoupilo. V konečném důsledku tak podle něj rozsáhlé neoprávněné kopírování
odrazuje vývojáře od vytváření kvalitního softwaru, jelikož se v takovém případě
investování času a peněz do vývoje nevyplatí.16

15

Memorandum vlády USA ve věci U.S. v. International Business Machines Corp. Dostupné z
http://www.justice.gov/atr/case-document/united-states-memorandum-1969-case
16
GATES, Bill. Open Letter to Hobbyists. Dostupné z
http://www.digibarn.com/collections/newsletters/homebrew/V2_01/homebrew_V2_01_p2.jpg
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4. Nadnárodní právní úprava ochrany počítačového
programu
4.1.

Mezinárodní právo a počítačové programy

V 70. a 80. letech minulého století probíhaly u Světové organizace duševního
vlastnictví (WIPO) v návaznosti na vývoj popsaný v předchozí kapitole rozsáhlé
diskuze o tom, zda by software měl být chráněn v rámci systému autorských práv
(copyright systém), patentového systému anebo v rámci sui generis systému.17
První kroky, které byly v této souvislosti podniknuty, směřovaly k speciálnímu
sui generis systému, jenž by chránil zdrojový kód, strojový kód i související
dokumentaci. Tento systém byl popsán ve „Vzorových ustanoveních k ochraně
počítačových programů“, která byla přijata v rámci WIPO v roce 1978. Celkově se však
sui generis systém nesetkal s kladnou odezvou a postupně se tak od idey zvláštního
režimu ochrany počítačových programů upustilo, přičemž jako vhodné se jevilo
podřazení softwaru pod autorská díla18. To bylo definitivně stvrzeno v Dohodě o
obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví („TRIPS“) a na evropské
úrovni přijetím Směrnice Rady 91/250/EHS o právní ochraně počítačových
programů z roku 1991 (viz následující podkapitola). Oba tyto dokumenty výslovně
stanovily, že počítačové programy mají být chráněny jako literární díla ve smyslu
Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886.
Dalším mezinárodním dokumentem upravující právní ochranu počítačových
programů je Smlouva WIPO o právu autorském (WIPO Copyright Treaty – „WCT“)
z roku 1996, k níž Česká republika přistoupila v roce 2001 a která obsahuje víceméně
stejné ustanovení o ochraně počítačových programů jako Dohoda TRIPS.

4.2.

Evropské právo a počítačové programy

Na evropské úrovni byla autorskoprávní ochrana softwaru, jak již bylo výše
zmíněno, zakotvena v roce 1991 ve Směrnici Rady 91/250/EHS o právní ochraně

17

Copyright Protection of Computer Software (článek WIPO, autor neuveden). Dostupné z
http://www.wipo.int/copyright/en/activities/software.html
18
LOPEZ, Victor Vazquez (Copyright E-Commerce Technology and Management Division WIPO).
International IP Protection of Software: History, Purpose and Challenges. Dostupné z
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=82573
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počítačových programů. Tato směrnice ve své preambuli mimo jiné zdůrazňovala
význam počítačových programů pro průmyslový rozvoj Evropy a poukazovala na
nesourodost, resp. nedostatečnost právní ochrany počítačových programů v jednotlivých
evropských zemích. Proto v rámci harmonizace v článku 1 přisoudila počítačovým
programům (vyjádřeným v jakékoliv formě) stejnou ochranu jako literárním dílům.
Nutno dodat, že takto jsou dle směrnice chráněny i přípravné koncepční materiály. Tato
Směrnice 91/250/EHS byla posléze v roce 2009 nahrazena Směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2009/24/ES.

4.3.

Rozsah ochrany počítačového programu v evropských a
mezinárodních normách (relevantní judikatura)

U výše zmíněných předpisů však platí, že chrání toliko vnější vyjádření
počítačového programu (ve zdrojovém či strojovém kódu). Směrnice EP a Rady
2009/24/ES ve článku 1 odstavci 2 výslovně stanovuje, že „myšlenky a zásady, na
kterých je založen kterýkoliv z prvků počítačového programu, včetně myšlenek a zásad,
na kterých je založeno jeho rozhraní, nejsou chráněny autorským právem podle této
směrnice“. Také čl. 10 Dohody TRIPS uvádí, že chráněny jsou „počítačové programy,
ať již ve zdrojovém nebo strojovém kódu“. Z toho se dá vyvodit, že autor počítačového
programu může svá autorská práva uplatňovat proti tomu, kdo vytvoří program
s totožným nebo podobným zdrojovým kódem; už se však (v rámci autorského práva)
nemůže bránit před cizími počítačovými programy, které jsou sice napsány v odlišném
zdrojovém kódu, ale přitom kopírují funkce či mechanismy jeho dříve vytvořeného
programu (v takovém případě by za určitých okolností šlo hovořit o nekalé soutěži
v podobě vyvolávání nebezpečí záměny; to už se však dostáváme mimo oblast
autorského práva). K tomuto závěru ostatně došel i Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí
ve věci C-406/10, SAS Institute Inc. proti World Programming Ltd – to je však
detailněji rozebíráno v podkapitole 7.2. této práce. Obecně tedy tyto „písemně
nevyjádřené“ elementy programu nejsou autorskými právy chráněny. V této souvislosti
mluvíme o tzv. dichotomii myšlenky díla a jejího vyjádření.19

19

MALIŠ, Petr. Softwarové patenty v EU. (2015) Dostupné z http://www.pravoit.cz/article/softwarovepatenty-v-eu
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SDEU - Bezpečnostní softwarová asociace proti Ministerstvu kultury ČR
Otázce, co je ještě součástí onoho „vyjádření počítačového programu“ a je tak
chráněno autorskými právy a co už chráněno není, se v roce 2009 věnoval Soudní dvůr
Evropské unie (dále jen „SDEU“) v řízení C-393/09 o předběžné otázce položené
Nejvyšším správním soudem České republiky ve sporu Bezpečnostní softwarové
asociace – Svazu softwarové ochrany (dále jen „BSA“) proti Ministerstvu kultury.
Jádrem tohoto sporu byla otázka, zda grafické uživatelské rozhraní počítačového
programu představuje „vyjádření počítačového programu v jakékoliv formě“, které je
dle čl. 1 odst. 2 směrnice 91/250/EHS předmětem autorskoprávní ochrany. Skutkový
stav byl takový, že BSA v České republice žádala o oprávnění ke kolektivní správě
majetkových autorských práv k počítačovým programům. Ministerstvo kultury však
žádost BSA opakovaně zamítlo, přestože bylo jeho zamítavé rozhodnutí na základě
opravných prostředků, které BSA v letech 2001 až 2005 uplatnila, dvakrát zrušeno
(poprvé Nejvyšším správním soudem a podruhé ministrem kultury). Celý spor dospěl
v roce 2005 (podruhé) k Nejvyššímu správnímu soudu, který se obrátil na Soudní dvůr
EU s předběžnou otázkou týkající se interpretace výše zmíněného čl. 1 odst. 2 směrnice
91/250/EHS.
SDEU ve svém následném rozhodnutí stanovil, že autorskoprávní ochrany
požívá pouze takové vyjádření počítačového programu (např. ve formě zdrojového nebo
strojového kódu), jehož rozmnožení by způsobilo rozmnožení daného počítačového
programu jako takového, a umožnilo by tak počítači, aby plnil svoji funkci. Tuto
podmínku tedy podle SDEU grafické rozhraní nesplňuje, jelikož jde o pouhý prvek
programu, pomocí kterého uživatel využívá funkce daného počítačového programu.
SDEU tedy vyvodil závěr, že samotné grafické rozhraní počítačového programu není
chráněno autorskými právy ve smyslu směrnice 91/250/EHS (v současnosti nahrazené
směrnicí 2009/24/ES).
Takový závěr víceméně odpovídá dikci obou výše zmiňovaných směrnic i
Dohody TRIPS, které řadí počítačové programy pod literární díla. Vedle toho by navíc
zřejmě nebylo vhodné, aby grafické rozhraní softwaru bylo automaticky (bez ohledu na
jedinečnost jeho zpracování) autorskými právy chráněno jako součást softwaru – to by
podle mého názoru nepřiměřeně omezovalo vývoj nového softwaru ostatními osobami.
Pokud jsou však prvky grafického rozhraní daného počítačového programu natolik
jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora softwaru, tak by se na takové prvky měla
11

vztahovat samostatná autorskoprávní ochrana (např. grafického či audiovizuálního díla).
V takovém případě by už však nešlo o chráněné vyjádření počítačového programu, ale o
samostatný předmět právní ochrany.

High Court of Justice of England and Wales – Navitaire proti EasyJet
Stejnou otázkou se (se stejným výsledkem) v letech 2003 až 2004 zabýval i
anglický Vrchní soud (High Court of Justice of England and Wales) ve sporu Navitaire
Inc. vs. EasyJet Airline Company and Bulletproof Technologies Inc. (sp. zn. HC02
C01268). Tento spor se týkal počítačového programu pro online rezervaci letenek, který
pro společnost EasyJet vyvinula společnost Bulletproof Technologies Inc., jenž však
byl, co se týče uživatelského rozhraní a funkcí, jež uživateli nabízel, velmi podobný
softwaru žalobce, společnosti Navitaire. Ta ve své žalobě na základě této vnější
podobnosti tvrdila porušení svých autorských práv žalovanými. Anglický vrchní soud
v konečném rozhodnutí došel víceméně ke stejnému závěru jako SDEU ve výše
popsaném případě, tedy že funkcionalita a tzv. „look and feel“ programu nejsou
chráněny autorskými právy.
Pro zajímavost bych uvedl metaforu, kterou v tomto rozhodnutí anglický soud
užil. Ten přirovnal souzený případ k situaci, kdy jeden kuchař po vynaložení úsilí
vytvoří recept na pudink. Jiný kuchař chce tento pudink napodobit a díky své práci se
mu podaří výsledný pudink prvního kuchaře napodobit, avšak za pomoci svého
vlastního receptu. V takovém případě druhý kuchař nijak neporušil práva prvního
kuchaře, jehož autorská práva se vztahují toliko k jeho vlastnímu receptu, nikoli
k výslednému produktu.

5. Patentovatelnost počítačových programů
Právě výše popsaný fakt, že ochrana počítačových programů se vztahuje pouze
na jejich vyjádření ve zdrojovém, resp. strojovém kódu (a na vnější zpracování a funkce
už nikoliv), je důvodem přetrvávajících diskuzí o možném zavedení patentové ochrany.
Onen „koncept“, myšlenka, na jejímž základě je program vytvořen a která se promítá do
fungování počítačového programu, často představuje nejhodnotnější součást daného
12

softwaru. Proto vyvstala otázka, zda by nebylo vhodné poskytovat počítačovým
programům ochranu ve formě patentu.
Patentová ochrana počítačových programů je typická pro právo USA. Zlom
v tomto ohledu představovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 1981 v případu
Diamond vs. Diehr, na jehož základě byl tamním Patentovým a známkovým úřadem
(USPTO) udělen první patent pro zařízení formující pryž, které bylo řízeno
počítačovým programem.20 Od té doby USPTO je udělování patentů počítačovým
programům běžnou praxí. Obecně platí, že je definice patentu v USA velmi široká – dle
známého výroku Nejvyššího soudu USA může být patentováno „vše pod sluncem
vytvořené člověkem“21. Více však budu rozebírat právní ochranu softwaru v USA
v šesté kapitole této práce.
Jedním ze základních právních pramenů ve vztahu k patentům je již zmíněná
Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Ta v oddílu
pátém říká, že patentem může být chráněn jakýkoliv vynález (ať už jde o výrobky nebo
výrobní postupy) ve všech technických oblastech, který:


je nový,



obsahuje tvůrčí činnost



a je průmyslově využitelný.

Tyto podmínky tedy teoreticky počítačový program splňovat může. V Evropě
však byla v roce 1973 v rámci snahy o posílení spolupráce mezi evropskými státy
v oblasti ochrany vynálezů přijata Evropská patentová úmluva (nazývaná též jako
„Úmluva o udělování evropských patentů“). Ta již výslovně řeší spojení „počítačový
program a patenty“, a to konkrétně v čl. 52, kde obsahuje obecné podmínky pro
patentovatelnost vynálezu - ty jsou totožné s podmínkami obsaženými v dohodě TRIPS
(viz výše). Důležitý je však druhý odstavec tohoto článku, který explicitně stanovuje, že
za patentovatelný vynález se nepovažují programy počítačů.
Toto ustanovení je pak doplněno třetím odstavcem, podle kterého je udělení
(evropského) patentu vyloučeno pouze v případě, že přihlašovatel žádá patentovou
ochranu pouze pro počítačový program jako takový. Jde tedy o formuli, která přece jen
při „správném výkladu“ dává určitou možnost počítačový program na evropské úrovni
20

MATYSKA, L. Softwarové patenty. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 4, s. 1620
21
Diamond vs. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980), rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 16. 6. 1980
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patentovat, a to v případě, že je součástí komplexního vynálezu, ve kterém tedy není
chráněn samotný počítačový program. Mimo jiné právě tento třetí odstavec článku 52
Evropské patentové úmluvy je východiskem pro rozhodovací praxi Evropské patentové
organizace (dále jen „EPO“), přesněji řečeno jejího orgánu, Evropského patentového
úřadu (dále jen „EPÚ“ nebo „Úřad“), který již v osmdesátých letech minulého století
začal udělovat patenty procesům, jejichž podstatnou součástí byl počítačový program.
Za první vynález, jehož součástí je počítačový program a kterému byl udělen evropský
patent, bývá označován patent č. EP0002365 („Systém pro míchání dvou sekvencí
videodat“) udělený v roce 1982 společnosti IBM.22
Relevantní v této souvislosti jsou rozhodnutí tzv. stížnostních senátů (angl.
Board of appeal), které v rámci EPÚ fungují jako odvolací orgán ve vztahu
k rozhodnutím o (ne)udělení evropského patentu, resp. jsou významné i rozhodnutí
velkých stížnostních senátů, které provádí závazný výklad práva v souvislosti
s právními otázkami zásadního významu nebo v souvislosti s právními otázkami,
ohledně kterých dva stížnostní senáty vydaly odlišná rozhodnutí (za účelem sjednocení
rozhodovací praxe). Od 80. let 20. století tak tyto (velké) stížnostní senáty vydaly
několik významných rozhodnutí, která utvářela praxi udělování evropských patentů
softwaru. Níže uvádím několik (podle mého názoru nejrelevantnějších) rozhodnutí, ve
kterých EPÚ specifikoval, kdy a za jakých podmínek lze patentovat počítačový
program.

5.1.

Rozhodnutí Evropského patentového úřadu – softwarové
patenty

VICOM (1986)
Jako první bych zmínil rozhodnutí stížnostního senátu EPÚ ve věci společnosti
VICOM a její patentové přihlášky (sp. zn. T 208/84) z roku 1986. Společnosti
VICOM byla v první instanci zamítnuta patentová přihláška. Přihlašovaný vynález byl
ve své podstatě technickým procesem, který je řízen počítačovým programem.
Průzkumové oddělení EPÚ odmítlo tomuto počítačem řízenému procesu udělit patent, a
22
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to na základě výše zmíněného ustanovení čl. 52 odst. 2 Evropské patentové úmluvy,
podle kterého jsou počítačové programy nepatentovatelné.
V řízení o stížnosti společnosti VICOM však stížnostní senát vydal přelomové
rozhodnutí, v němž stanovil, že ačkoliv počítačový program sám o sobě není
patentovatelný, tak vynálezům, jejichž podstatnou (nikoliv však jedinou) součást
představuje software, patent udělit lze. Podstatný v souvislosti s patentovatelností
počítačového programu je jeho technický efekt, resp. technický charakter. Toto
kritérium technické povahy programu hrálo víceméně ve všech rozhodnutích EPÚ
zásadní roli.
Tak byla započata rozhodovací praxe EPÚ, v rámci které uděloval patenty
vynálezům založeným na počítačovém programu.
Yamamoto Sohei (1994)
V tomto rozhodnutí se jednalo o všeobecný počítačový „business management
systém“, u kterého EPÚ v první instanci tvrdil, že nepředstavuje patentovatelný vynález
ve smyslu čl. 52 odst. 1 Evropské patentové úmluvy, jelikož nemá žádný přínos pro
tehdejší stav techniky. Stížnostní senát EPÚ zde tedy dále rozváděl hledisko, které je při
posuzování patentovatelnosti konkrétního počítačového programu zohledňováno, a to
výše zmíněný technický charakter („technické hledisko“) softwaru. V konečném
rozhodnutí stížnostní senát stanovil, že při vytvoření tohoto programu musela být
použitá „technická úvaha“, z čehož se odvozuje technický charakter programu a jeho
přínos tehdejšímu stavu techniky.
IBM (1998 a 1999)
Dalšími významnými rozhodnutími EPÚ byla rozhodnutí z let 1998 a 1999 o
patentových přihláškách společnosti IBM (sp. zn. 1173/97 a 935/97), která v daných
přihláškách žádala patentovou ochranu pro samotný počítačový program. EPÚ původně
s odkazem na již výše zmíněný čl. 52 odst. 2 Evropské patentové úmluvy těmto
vynálezům odmítl udělit patent z důvodu, že jde o samotný počítačový program, který
sám o sobě není patentovatelný.
Stížnostní senát, jenž rozhodoval o stížnosti společnosti IBM podané proti
zamítavým rozhodnutím, však dále upřesnil, za jakých podmínek lze softwaru udělit
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patent. EPÚ ústy stížnostního senátu stanovil, že i samotný počítačový program je
patentovatelný, a to v případě, že, je-li spuštěn na počítači, způsobuje nový
technický účinek, který přesahuje běžnou interakci mezi programem a
počítačem.23 Bylo tedy Úřadem prolomeno dogma, že samotný počítačový program je
bez dalšího vyloučen z patentovatelnosti bez ohledu na svůj obsah či funkci, přičemž
Úřad tento krok shrnul tvrzením, že „by bylo nelogické, kdyby byly udělovány patenty
technickým procesům kontrolovaným vhodně naprogramovaným počítačem, ale
počítači vykonávajícímu tuto kontrolu už nikoliv“.
Nutno dodat, že Evropský patentový úřad se do nynějška od své rozhodovací
praxe, v rámci které uděluje za výše popsaných podmínek patentovou ochranu
vynálezům založeným na počítačovém programu, neodklonil a přibližuje tak Evropu, co
se týče oblasti softwarových patentů, Spojeným státům americkým. Softwarovým
patentům v USA se však detailněji věnuji v podkapitole 6.2. této práce.

5.2.

Legislativní snahy Evropské unie o zakotvení patentové
ochrany počítačových programů

Vedle výše popsané rozhodovací praxe Evropského patentového úřadu je
v souvislosti s patentovou ochranou softwaru v Evropě nutné zmínit i pokus zakotvit
tuto formu ochrany počítačových programů na úrovni Evropské unie. K tomu došlo
v roce 2002 a v letech následujících, a to v rámci legislativního procesu o návrhu
Směrnice o patentovatelnosti počítačem implementovaných vynálezů (zn. 2002/0047)
vytvořeném Evropskou komisí, jejímž cílem bylo harmonizovat patentové právní
předpisy členských zemí EU, a to ve vztahu k počítačovým programům.
Šlo o návrh směrnice, která by prakticky uzákonila předcházející, výše
popsanou, praxi udělování patentů počítačovým programům Evropským patentovým
úřadem. Navrhovaná směrnice by zavazovala členské státy k tomu, aby poskytovaly
patentovou ochranu „počítačem implementovaným vynálezům“ – tzn. vynálezům,
jejichž výkon zahrnuje užití počítače a jejichž inovativní funkce je realizována skrze
23

Rozhodnutí Evropského patentového úřadu, sp. zn. 1173/97, ze dne 1. 7. 1998: "A computer program

product is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if, when it is run on a
computer, it produces a further technical effect which goes beyond the "normal" physical interactions
between program (software) and computer (hardware)".
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počítačový program. Výslovně by pak stanovila, že tyto počítačové vynálezy patří do
oblasti techniky, což v předcházejících letech musel EPÚ u každého počítačového
programu, který byl svým autorem přihlášen k udělení patentu, složitě zkoumat a
dovozovat (viz rozhodovací praxe EPÚ popsaná v předcházející podkapitole).
Návrh zdůrazňoval zásadní význam vývoje softwaru pro evropský průmysl,
ekonomiku a pracovní trh. Tento návrh směrnice mimo jiné také poukazoval na fakt, že
na jedné straně EPO i národní patentové úřady již běžně udělují patenty počítačovým
vynálezům, na druhé straně přitom ale Evropská patentová úmluva i národní patentové
předpisy patentovou ochranu počítačového programu jako takového vylučují; dalším
dílčím problémem pak jsou rozdíly v judikatuře (ve vztahu k počítačovým vynálezům)
EPÚ a národních úřadů. Vše výše uvedené pak vede k právní nejistotě subjektů, která
představuje překážku pro obchod na vnitřním trhu.
Vzhledem k popsanému významu softwaru i k tomu, jak snadno lze software
neoprávněně kopírovat, tedy Evropská komise v tomto návrhu směrnice proklamovala
potřebu poskytnout skrze patenty softwarovým vynálezům ochranu, aby byli vývojáři
počítačových programů motivováni k investování času a peněz do další inovační
činnosti.24 Tato patentová ochrana by svou povahou doplňovala ochranu autorskoprávní
zaručovanou v rámci (tehdy aktuální) směrnice 91/250 o právní ochraně počítačových
programů, která, jak již bylo popsáno v předcházejících kapitolách 4.2. a 4.3., chrání
pouze vnější vyjádření programu (např. ve zdrojovém nebo strojovém kódu), nikoliv už
koncept, myšlenku či funkce daného programu. V konečném důsledku by tak byl
podpořen softwarový průmysl a obecně inovační činnost v Evropě. Nutno dodat, že
Evropská komise v tomto návrhu směrnice s odkazem na předcházející diskuze o
jednotném evropském patentovém systému také předvídala vynětí počítačových
programů ze seznamu nepatentovatelných vynálezů ve čl. 52 odst. 2 písm. c) Evropské
patentové úmluvy.25
Tento návrh směrnice se však setkal s velkým odporem ze strany evropské
odborné veřejnosti (namátkou např. petice stopsoftwarepatents.eu26; v této souvislosti
bych ale také zmínil kampaň „End Software Patents“, která bojuje proti softwarovým
patentům celosvětově, nejen v Evropě). Jedním z hlavních argumentů odpůrců zavedení
24

Důvodová zpráva („explanatory memorandum“) návrhu směrnice o patentovatelnosti počítačem
implementovaných vynálezů (zn. 2002/0047)
25
Tamtéž, odst. 5
26
Petition
to
stop
software
patents
in
Europe.
Dostupné
z
http://ddd.uab.cat/pub/vivataca/vivataca_a2001m6n26/
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softwarových patentů v Evropě je zejména negativní dopad patentů na hospodářskou
soutěž v oblasti softwaru. Softwarové patenty by vzhledem ke specifické povaze
softwaru způsobily, že by pro vývojáře de facto nebylo možné vytvořit nový počítačový
program, aniž by přitom porušili cizí patentová práva. Dalším aspektem problému pak
dle tvrzení kritiků softwarových patentů je, že vzhledem k časové a zejména finanční
nákladnosti procesu získání patentu by ze zavedení patentové ochrany počítačovým
programům těžily zejména velké softwarové korporace, které pro to mají dostatečné
prostředky, což by velmi negativně ovlivnilo činnost malých a středních podniků. V
konečném důsledku tedy dle tvrzení odpůrců softwarové patenty inovační činnost
v oblasti softwaru nepodporují, nýbrž omezují.27
Jako názorný a odstrašující příklad negativních důsledků patentové ochrany
počítačových programů jsou uváděny Spojené státy americké (dále označovány
zkratkou „USA“), kde je patentová ochrana softwaru mnohem rozšířenější, a to díky
znatelně „volnější“ zákonné definici vynálezu, kterému lze udělit patent. Dlouhodobý
všeobecně známý a palčivý problém nejen pro tamní softwarový průmysl, ale i pro
ekonomiku jako takovou, představují tzv. patentoví trollové. Těmto „patentovým
spekulantům“,

jejichž

jedinou

činností

je

obviňování

podniků

z porušování

softwarových patentů za cílem získání finančního narovnání, a ochraně softwaru v USA
obecně se ale budu detailně věnovat v následující, tj. šesté kapitole této práce.
Po třech letech legislativního procesu, v rámci něhož byl návrh směrnice
nejdříve Evropským parlamentem vrácen Komisi s pozměňovacími návrhy, byl však
tento návrh směrnice (ve své přepracované podobě) v roce 2005 Evropským
parlamentem zamítnut.

27

Kampaň End Software Patents. Dostupné z en.swpat.org
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6. Právní ochrana počítačových programů v USA
Vzhledem k tomu, jak odlišné je oproti Evropě právní prostředí v USA, bych rád
v této kapitole za účelem provedení určité komparace rozvedl, jakým způsobem
v tamním právním řádu funguje právní ochrana softwaru. Základními způsoby ochrany
počítačových programů je ochrana autorskoprávní a patentová. Možná je také ochrana
počítačového programu prostřednictvím institutu obchodního tajemství. Níže však
popíšu zejména autorskoprávní režim a okrajově též i problematiku softwarových
patentů, která je v USA aktuálním tématem diskuzí.

6.1.

Autorskoprávní ochrana počítačových programů v USA

V autorském právu USA je software chráněn do značné míry stejně jako
v Evropě. V rámci tamního autorského zákona (Copyright Act, Hlava 17 Zákoníku
USA) spadá počítačový program pod literární díla, jež jsou definována v § 101, dle
kterého jde o „díla, mimo děl audiovizuálních, vyjádřená ve slovech, číslech nebo
jiných slovních nebo číselných symbolech nebo indiciích, bez ohledu na povahu
hmotných objektů, např. knihy, periodika, rukopisy, zvukozáznamy, filmy, pásky, disky
nebo karty, ve kterých jsou obsaženy.“
V autorském právu USA platí, že dílo je chráněno až od momentu, kdy je
zachyceno na hmotné médium, ze kterého může být dílo vnímáno či reprodukováno, ať
už přímo nebo za pomoci přístroje (§ 102 písm. (a) autorského zákona), tedy vyjádřeno
v objektivně vnímatelné podobě, jak je tomu v českém právním řádu, který však
nevyžaduje pro vznik ochrany zachycení na hmotné médium, nýbrž stačí vyjádření i
v elektronické podobě. Z ochrany jsou však výslovně vyňaty nápady, koncepty či
principy obsažené v daném autorském díle (§ 102 písm. (b) autorského zákona),
obdobně jako § 2 odst. 6 českého autorského zákona.
Podobnost s českým, resp. evropským právem platí i co se týče základních práv
autora. Mezi výlučná práva autora literárního díla patří dle § 106 autorského zákona
USA:


právo na rozmnožování díla,



právo vytvářet odvozená díla na základě svého autorského díla,



právo na rozšiřování kopií díla,
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právo na veřejné provozování díla



a právo veřejně dílo vystavovat.

6.1.1. Rozsah autorskoprávní ochrany softwaru v judikatuře USA
To, že je počítačový program chráněn jako literární autorské dílo, ačkoliv není
obsažen v demonstrativním výčtu konkrétních forem literárního díla (viz zákonná
definice literárního díla výše), však bylo postaveno najisto až judikaturou (což je ostatně
pro právo common law všeobecně typické). Zásadními soudními rozhodnutími v této
souvislosti byla rozhodnutí odvolacích soudů USA v řízení Apple Computer Inc. vs.
Franklin Computer Corp. (714 F.2d 1240; 3d Cir. 1983) a v řízení Computer Associates
International, Inc. vs. Altai, Inc., (982 F.2d 693; 2d Cir. 1992).
Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corporation (U.S. Court of Appeals
Third Circuit, sp. zn. 714 F.2d 1240)
Ve sporu Apple Computer Inc. (dále jen „Apple“) s Franklin Computer
Corp. (dále jen „Franklin“) podala v roce 1982 společnost Apple proti společnosti
Franklin žalobu z toho důvodu, že žalovaná společnost uvedla na trh počítač (Franklin
Ace 100), jehož počítačové programy (které plnily funkci operačního systémového
softwaru) byly dle tvrzení společnosti Apple z velké části okopírovány od jejich
softwaru distribuovaného spolu s počítačem Apple II. Nutno dodat, že společnost
Franklin toto tvrzení nejen nepopírala, ale i výslovně uznala. Toto jednání
ospravedlňovala tvrzením, že vytvoření vlastního operačního softwaru pro své počítače
by bylo neproveditelné, resp. velmi nepraktické, a to vzhledem k faktu, že předmětný
počítač Franklin Ace 100 měl být „kompatibilní s Apple II“, tzn. že periferní zařízení i
software vyvinutý pro Apple II měl být použitelný i pro Ace 100. Hlavním argumentem
žalovaného tak bylo, že předmětné počítačové programy společnosti Apple nejsou
předmětem způsobilým autorskoprávní ochrany.
Tento spor byl definitivně rozhodnut odvolacím soudem, který v roce 1983
rozhodl ve prospěch společnosti Apple, když stanovil, že počítačový program, ať už

20

ve formě zdrojového či strojového kódu, je jakožto literární dílo chráněn
autorskými právy.28
Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc. (U.S. Court of Appeals
Second Circuit, sp. zn. 982 F.2d 693)
To, jakým způsobem a do jaké míry je počítačový program v USA chráněn, dále
rozebíral odvolací soud druhého okrsku USA v roce 1992 ve sporu společnosti
Computer Associates International, Inc. proti společnosti Altai, Inc. Díky výše
popsanému rozhodnutí z roku 1983 již v tu chvíli bylo vyjasněno, že textově vyjádřený
počítačový program (tj. zdrojový a strojový kód) je chráněn autorskými právy. Jádrem
tohoto sporu však byla otázka, zda jsou autorskými právy chráněny i písemně
nevyjádřené aspekty (angl. „non-literal elements“) počítačového programu, jako je např.
struktura a uspořádání počítačového programu.
Odvolací soud v této věci v roce 1992 judikoval, že i tyto písemně nevyjádřené
elementy jsou chráněny autorskými právy, a to v rozsahu, ve kterém představují
programátorovo autorské vyjádření originálních nápadů. Ony nápady jako takové
již chráněny nejsou.29 V praxi je ale velmi těžké odlišit tyto chráněné neliterární prvky
programu od „nápadů, postupů, procesů, systémů, způsobů operace, konceptu či zásad“,
které již dle § 102 písm. b) autorského zákona chráněny nejsou. Jde o problém rozlišení
myšlenky a jejího vyjádření, který v souvislosti se autorskoprávními spory týkajícími se
softwaru řešily i evropské soudy (rozebíráno v podkapitole 4.3 této práce).
Za účelem rozlišení chráněných a nechráněných aspektů počítačového programu
a následného určení, zda došlo k porušení autorských práv, soud v této věci vytvořil tzv.
test abstrakce-filtrace-komparace. V rámci této metody soud u žalobcova (údajně)
okopírovaného počítačového programu odlišil myšlenky a nápady od jejich vyjádření na
základě míry abstraktnosti („abstrakce“), posléze při „filtraci“ vyloučil z úvahy
elementy programu, které ze své povahy nejsou z právního hlediska způsobilé
autorskoprávní ochrany (tj. čistě účelové aspekty; aspekty určené vnějšími faktory;
aspekty, které jsou součástí tehdejšího stavu techniky). Aspekty žalobcova počítačového
28

Apple Computer, Inc. v. Franklin Computer Corp., 714 F.2d 1240 (3d Cir. 1983) - rozhodnutí
odvolacího soudu třetího okrsku USA ze dne 30. 8. 1983 (dostupné z http://digital-lawonline.info/cases/219PQ113.htm)
29
„Copyright protects computer programs only to the extent that they incorporate authorship in
programmer's expression of original ideas, as distinguished from the ideas themselves."
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programu, které splní test abstrakce a filtrace (tedy autorskými právy chráněné jádro
programu), jsou posléze užity ke srovnání s programem žalovaného, aby se zjistilo, zda
žalovaný ve svém počítačovém programu okopíroval některé tyto chráněné elementy
žalobcova softwaru („komparace“).
V této souvislosti bych ještě dodal, že grafické a zvukové prvky, dohromady
tvořící „look and feel“ počítačového programu, mohou být v USA chráněny jako
audiovizuální dílo, což bylo judikováno v roce 1982 ve sporu Stern Electronics vs.
Kaufman.30 Konkrétně v této věci šlo o počítačovou hru, jejíž grafické a zvukové
zpracování žalovaná společnost ve své hře do značné míry okopírovala. Odvolací soud
druhého okrsku USA ve svém rozhodnutí stanovil, že obrazové a zvukové efekty
promítané ve hře (jež jsou tím pádem zachyceny v hmotné podobě, jelikož je hra
uložena disku počítače), které jsou originální výsledkem tvůrčí činnosti autora, jsou
způsobilé dohromady tvořit audiovizuální dílo. Počítačový program tedy (mimo jiné
díky zde zmíněným rozhodnutím ComputerAssociates vs. Altai a Stern vs. Kaufman)
může v právu USA za určitých okolností porušovat autorská práva k jinému programu i
v případě, že se jejich zdrojové, resp. strojové kódy odlišují.
6.1.2. Doktrína prvního prodeje („first sale doctrine“)
V právu USA platí tzv. doktrína prvního prodeje, která je obdobou principu
vyčerpání některých autorských práv k dílu, jenž platí v českém a evropském právu vyčerpání autorských práv k softwaru v Evropě, kde bylo judikaturou rozebíráno, budu
detailněji popisovat v podkapitole 7.4. této práce.
Co se týče doktríny prvního prodeje v USA, tak poprvé byla formulována již
v roce 1908, a to Nejvyšším soudem USA v řízení ve věci Bobbs-Merrill Co. v.
Strauss.31 V rámci kodifikovaného práva je zakotvena v § 109 odst. 1 autorského
zákona USA, podle kterého platí, že vlastník legálně nabyté kopie díla je oprávněn tuto
kopii zcizit ve prospěch jiného, a to i bez svolení autora díla. Prvním prodejem kopie
počítačového programu tedy dochází ve vztahu k této konkrétní prodané kopii k
vyčerpání autorova výlučného práva rozhodovat o rozšiřování rozmnoženiny díla. Je
30

Stern Electronics Inc. v. Kaufman, 669 F.2d 852 (2d Cir. 1982) - rozhodnutí odvolacího soudu druhého
okrsku USA ze dne 20. 6. 1982 (dostupné z https://goo.gl/GnDXDD)
31
Bobbs-Merrill Co. v. Strauss, 210 U.S. 339, rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 1. 6. 1908,
dostupné z http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/210/339.html
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nutné mít na paměti, že tato zásada majitele kopie opravňuje pouze k převedení
vlastnictví ke kopii, nikoliv k vytváření dalších kopií (ostatní autorova práva k jeho dílu
zůstávají nedotčena).
Z tohoto vyčerpání autorova práva na rozšiřování jeho díla je však dána výjimka
ve vztahu úplatnému pronajímání kopií počítačových programů. § 109 odst. 2 totiž
stanovuje, že majitel kopie počítačového programu nesmí tuto kopii bez svolení autora
programu za účelem přímého či nepřímého ekonomického prospěchu pronajmout –
přestože je autorovo právo na rozšiřování vyčerpáno.
Další

omezení

výlučných

autorských

práv

k počítačovým

programům

(konkrétně práva na rozmnožování díla) představuje ustanovení § 117 autorského
zákona USA, který výslovně stanovuje, že oprávněný vlastník kopie počítačového
programu je oprávněn vytvořit ze své kopie počítačového programu kopii další, a to
pouze za podmínky, že takové vytvoření další kopie


je nezbytné pro využití programu na počítači – tímto „vytvořením kopie
nezbytným pro využití programu na počítači“ se myslí instalace programu na
harddisk počítače; nebo



je provedeno pro archivační účely (tzn. vytvoření záložní kopie), přičemž
všechny takto vytvořené kopie musí být zničeny, jakmile osoba, která je
vytvořila, přestane být oprávněným vlastníkem kopie počítačového programu;
nebo



je provedeno za účelem údržby či opravy počítače, na kterém je program
nainstalován, přičemž takto vytvořená kopie musí být po provedení údržby, resp.
opravy ihned zničena.
Popsaná doktrína prvního prodeje i zákonné výjimky z výlučných autorských

práv ve prospěch vlastníků kopií počítačových programů dle § 117 vedly k tomu, že
prodejci / vývojáři softwaru zavedli politiku licencování svých počítačových
programů namísto prodeje kopií. Jak již bylo řečeno, právo vytvářet za specifickými
účely další kopie počítačového programu či dále prodávat kopii programu se vztahuje
pouze na vlastníky kopií počítačového programu, nikoli na uživatele, kteří nedisponují
vlastnickými právy ke kopii (např. v případě nájmu či licence) – to je ostatně výslovně
stanoveno v § 109 písm. d) autorského zákona. Softwarové společnosti tedy do svých
smluvních podmínek se zákazníky začaly přidávat ustanovení o tom, že kopie svých
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počítačových programů neprodávají, nýbrž že pouze na základě licenční smlouvy
poskytují zákazníkovi povolení k užití programu, což má vyloučit aplikaci doktríny
prvního prodeje.32
K doktríně prvního prodeje se nejen v Evropě, ale i v USA váže bohatá
judikatura. Zásadní otázkou, se kterou se všeobecně soud musí vypořádat, je, zda
v daném případě jde o „první prodej kopie“ (nebo naopak udělení licence), přičemž
soud vždy posuzuje specifické podmínky a vlastnosti smlouvy uzavřené mezi autorem
díla a zákazníkem / uživatelem.33
Jedním ze zohledňovaných kritérií je to, zda majitel autorských práv nabyvatele
kopie ve smlouvě výslovně omezuje, co se týče možnosti dalšího prodeje (či jiného
převodu) kopie počítačového programu na třetí osobu. Z takového ujednaného omezení
dalšího převodu se vyvozuje, že jde v daném případě o pouhé licencování softwaru ve
prospěch nabyvatele.34
Dalším faktorem je to, zda si majitel ponechává vlastnické právo k převedené
kopii díla. Pokud si autor smluvně vyhradí vlastnické právo ke kopii převedené na
nabyvatele, kopie zůstává pod autorskoprávní ochranou (a doktrína prvního prodeje se
neuplatňuje).35 Absence výslovného zakotvení výhrady vlastnického práva ke kopii
ještě automaticky neznamená, že došlo k „prvnímu prodeji“. I poskytnutí kopie díla na
omezenou dobu, po které musí nabyvatel kopii autorovi vrátit, ukazuje na licenci, nikoli
na prodej.36
Je nutné dodat, že rozhodovací praxe amerických soudů je, co se týče „prvního
prodeje kopie díla“, značně nejednotná. Např. ve věci United States v. Wise soud
považoval za rozhodující již zmíněnou možnost nabyvatele kopie díla si tuto kopii
ponechat a rozhodl, že šlo o koupi kopie (nikoli licenci), přestože smlouva výslovně
zakazovala další prodej a značně omezovala způsoby užití dané kopie. Oproti tomu
např. ve věci Wall Data v. L.A. County Sheriffs Dept.30 ten samý soud ze zásadního

32

Step-Saver Data Systems, Inc. v. Wyse Technology and The Software Link, Inc, 939 F.2d 91 (3rd Cir.
1991), pozn. pod čarou č. 7 - rozhodnutí odvolacího soudu třetího okrsku USA ze dne 29. 7. 1991
(dostupné z https://goo.gl/HSyB5J)
33
United States v. Wise, 550 F.2d 1180, rozhodnutí Odvolacího soudu devátého okrsku USA ze dne 28.
3. 1977, oddíl 1189 (dostupné z https://casetext.com/case/united-states-v-wise-5#p1189)
34
Wall Data Incorporated v. Los Angeles County Sheriff´s Department, 447 F.3d, rozhodnutí Odvolacího
soudu devátého okrsku USA ze dne 17. 5. 2006, oddíl 785 (dostupné z https://goo.gl/B6sXT9)
35
United States v. Wise (viz pozn. 33), oddíl 1188
36
United States v. Wise (viz pozn. 33), oddíl 1190-1191
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omezení způsobu užití i možnosti dále kopii převádět vyvodil, že šlo v daném případě o
licenci.
S rozporností rozhodovací praxe ve vztahu k rozlišování koupě a licence u kopií
autorských děl se musel vypořádat Odvolací soud devátého okrsku USA ve věci Vernor
v. Autodesk v roce 2010. Soud zde shrnul předcházející relevantní judikaturu a skloubil
kritéria zohledňovaná při odlišení převodu kopie počítačového programu (a autorských
děl obecně) na základě kupní smlouvy od užití na základě licenční smlouvy. Klíčové
tedy dle soudu je,


zda autor počítačového programu specifikuje, že uděluje licenci,



zda autor podstatně omezuje uživatelovu možnost převést počítačový program
na třetí osobu (což by ukazovalo na licenci)



a zda autor podstatně omezuje způsoby užití počítačového programu uživatelem
(což by ukazovalo na licenci).37

Doktrína prvního prodeje a paralelní dovozy
V souvislosti s doktrínou prvního prodeje vyvstal konflikt se zákazem
neoprávněného dovozu kopií autorského díla do USA. Autorský zákon USA tento zákaz
paralelních dovozů kopií autorských děl stanovuje v § 602, kde říká, že neoprávněný
dovoz kopií autorského díla pořízených mimo USA porušuje autorovo výlučné právo na
rozšiřování díla. To však ze své podstaty odporuje výše popsané doktríně prvního
prodeje, jež ve své zákonné definici původ kopií, jež lze po jejich oprávněném nabytí
dále prodat, nerozlišuje.
Tomuto konfliktu se věnoval v roce 2013 Nejvyšší soud USA ve věci Kirtsaeng
v. John Wiley & Sons, Inc., kde se Nejvyšší soud v rámci svého rozhodnutí přiklonil
k „negeografickému“ výkladu ustanovení § 109 písm. a) autorského zákona USA, které
obsahuje definici doktríny prvního prodeje. Judikoval, že jazykový výklad v § 109
obsaženého sousloví „kopie vytvořená v souladu s tímto zákonem“ (tzn. kopie, na
kterou se aplikuje doktrína prvního prodeje), jeho kontext i historie doktríny prvního
prodeje vylučuje omezení účinku této doktríny na kopie nabyté na území USA. Soud

37

Vernor v. Autodesk Inc., No. 09-35969, oddíl 13878, rozhodnutí Odvolacího soudu devátého okrsku
USA ze dne 10. 9. 2010, dostupné z http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2010/09/10/0935969.pdf
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tedy rozhodl, že vyčerpání autorova práva na rozšiřování díla v rámci doktríny prvního
prodeje se vztahuje i na rozmnoženiny děl prodané mimo USA.38
6.1.3. Registrační princip
V USA autorská práva k dílu vznikají automaticky v momentu vzniku díla, tedy
ve chvíli, kdy je dílo zachyceno na hmotném nosiči vyjádření, ze kterého je možné jej
vnímat či reprodukovat39. Vznik autorských práv tedy ve své podstatě funguje stejně
jako v evropském právu.
V čem se však americké právo liší, je registrace autorských práv, přičemž jde
o podstatný rozdíl mezi systémy autorských práv na západním a východním břehu
Atlantiku. Ačkoli tato registrace není vzhledem k automatickému vzniku autorských
práv pro ochranu autorského díla bezpodmínečně nutná, tak z praktických důvodů je
více než vhodné autorské dílo u Úřadu autorského práva USA registrovat. Registrace je
totiž ze zákona vyžadována, pokud chce autor podat k soudu žalobu pro porušení práv
k autorskému dílu, které je původem z USA („United States work“).40
Dalším důvodem, proč v USA autorská práva ke svému dílu (i k dílu, které není
považováno za „United States work“, viz

40

) registrovat, je fakt, že pokud k registraci

autorského díla dojde během 5 let od jeho prvního zveřejnění, tak certifikát o registraci
díla představuje v případném soudním řízení prima facie důkaz o existenci autorových
práv k jeho dílu.41 Bez této registrace během prvních pěti let by leželo břímě
prokazování existence autorských práv na žalujícím autorovi.
V neposlední řadě pak registrace s sebou nese tu praktickou výhodu, že v rámci
soudního řízení o porušení práv k registrovanému autorskému dílu může autor po
žalovaném žádat náhradu nákladů na právní zastoupení (které jsou v autorskoprávních
soudních sporech velmi vysoké) a paušální odškodnění v zákonem daném rozmezí (750
38

Supap Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 11-697 (2013), rozhodnutí Nejvyššího soudu
USA ze dne 19. 3. 2013, dostupné z http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_4g15.pdf
39
§ 102 písm. a) autorského zákona USA
40
§ 411 autorského zákona USA; autorským dílem, které je původem z USA („United States work“), se
rozumí:
- takové zveřejněné dílo, které bylo poprvé zveřejněno:
o v USA (nebo v USA a jiném státě zároveň)
o mimo USA, pokud jsou všichni autoři díla státními příslušníky USA
- takové nezveřejněné dílo, jehož všichni autoři jsou státními příslušníky USA
(viz definice pojmů v § 101 autorského zákona USA)
41
§ 410 písm. c) autorského zákona USA
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- 30 000 USD za každé porušené autorské dílo42), tedy tzv. „statutory damages“, které
se uděluje namísto náhrady škody ve skutečně prokázaném rozsahu (pokud se žalující
autor rozhodne toto paušální odškodnění žádat).
Tato náhrada nákladů na právní zastoupení a paušální odškodnění se však
uděluje pouze za podmínky, že k registraci díla došlo před žalovaným porušením práv
k tomuto dílu. Pro úplnost pak dodávám, že z tohoto pravidla pak existuje výjimka, dle
které lze náhradu nákladů na právní zastoupení a paušální odškodnění žádat i v případě
zveřejněného díla, které sice bylo porušeno ještě před jeho registrací, avšak k této
registrace posléze došlo, a to nejpozději do 3 měsíců od zveřejnění díla.43
6.1.4. Omezení odpovědnosti poskytovatelů specifických internetových
služeb v USA
V souvislosti se softwarem a jeho autorskoprávní ochranou je však nutné zmínit
odpovědnost níže uvedených poskytovatelů služeb souvisejících s internetem (tzv.
„internet service providers“, zkráceně „ISP“), jelikož právě v souvislosti s těmito
službami dochází k nejzásadnějšímu porušování autorských práv k počítačovým
programům, přičemž problematika odpovědnosti ISP je stále aktuální i v Evropě.
Poskytovatelé těchto charakteristických služeb, jež jsou v českém právním řádu
označovány termínem „služby informační společnosti“, jsou v autorském právu USA
při splnění zákonných podmínek osvobozeny od odpovědnosti za porušování
autorských práv, ke kterému v online světě dochází právě v úzké souvislosti s těmito
službami.
Osvobození se týká následujících poskytovatelů ISP:
1) poskytovatelé internetového připojení – jsou-li splněny tyto podmínky:
-

přenos ilegálního obsahu byl zahájen jinou osobou, než poskytovatelem
internetového připojení

-

přenos ilegálního obsahu probíhá automatizovaným technickým procesem, aniž
poskytovatel připojení provádí selekci přenášeného materiálu

-

42
43

poskytovatel připojení nevybírá příjemce ilegálního obsahu

§ 504 písm. c) autorského zákona USA
§ 412 autorského zákona USA
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-

poskytovatel nezpřístupňuje dočasné kopie ilegálního obsahu, které vytvořil
v rámci jeho přenosu, osobám jiným než určenému adresátovi obsahu;
poskytovatel nesmí uchovávat tuto dočasnou kopii zpřístupněnou určenému
adresátovi po dobu delší než je nezbytně nutné pro přenos

-

ilegální obsah je přenášen bez změny svého obsahu

2) provozovatelé „cache“ serverů – tedy serverů, které plní funkci „mezipaměti“ a
je na ně za účelem zrychlení odezvy internetových stránek dočasně ukládán
internetový obsah (obsah internetových stránek) nahraný osobami odlišnými od
poskytovatele služeb, který je prohlížen uživateli internetu - při opětovném
prohlížení daného obsahu uživatelem již dochází ke stažení z cache serveru, kde
je prohlédnutý obsah uložen
-

mimo technicky zaměřených podmínek (např. že ilegální materiál musí být
přenášen i dočasně ukládán beze změny svého obsahu) musí poskytovatel pro
vynětí z odpovědnosti splňovat požadavek, aby na základě oznámení oprávněné
osoby mazal ze svého cache serveru („mezipaměti“) ilegální obsah, který již byl
smazán z původního serveru

3) provozovatelé internetových úložišť souborů – tento poskytovatel není za
uložený obsah, který porušuje cizí autorská práva, odpovědný pouze za těchto
podmínek:
-

provozovatel si není vědom toho, že je na jeho serveru uložen určitý ilegální
obsah

-

provozovateli neplyne z ilegálního obsahu finanční prospěch

-

v případě, že oprávněná osoba provozovateli oznámí ilegální obsah uložený na
jeho úložišti, musí provozovatel tento obsah ihned smazat

4) provozovatelé internetových vyhledávačů, online adresářů a podobných
webových stránek, které odkazují (např. za pomoci hypertextových odkazů) na
stránky s obsahem porušujícím autorská práva
-

takový provozovatel nenese odpovědnost za ilegální obsah, na který odkazuje,
za podobných podmínek jako v případě úložišť souborů (bod 3) – nesmí o
ilegálním obsahu vědět; pokud je mu oprávněnou osobou oznámen, musí
takový obsah smazat; nesmí z ilegálního obsahu mít finanční prospěch.
28

Vedle výše popsaných požadavků, specifických pro jednotlivé druhy
poskytovatelů služeb, musí poskytovatelé pro osvobození od odpovědnosti za ilegální
obsah splňovat i obecné požadavky – poskytovatel musí (i) zavést a aplikovat praxi
mazání účtů uživatelů, kteří jsou opakovanými porušovateli autorských práv, a (ii)
akceptovat a neporušovat „standardní technická opatření“, která vytvořili a aplikují
majitelé autorských práv pro ochranu svých autorských děl a identifikaci internetového
obsahu, který jejich práva porušuje44.
Vše výše uvedené o vynětí poskytovatelů služeb informační společnosti
z odpovědnosti za nelegální obsah je upraveno v § 512 autorského zákona USA, který
byl do tohoto zákona vložen zákonem „Digital Millenium Copyright Act“ z roku 1998
(dále jen „DMCA“), jenž americké autorské právo novelizoval v reakci na prudce se
rozvíjející internetový svět. V souvislosti s ochranou počítačových programů stojí za
zmínění, že DMCA vložil do autorského zákona USA celou novou kapitolu týkající se
obcházení ochranných prvků autorských děl (v zákoně označeny za „copyright
protection systems“, v praxi nazývané jako „Digital Rights Management“ technologie),
jejichž účelem je ovládat přístup uživatele k počítačovému programu, resp. zabraňovat
neoprávněnému užití a kopírování daného programu45. Konkrétně DMCA zakotvil
zákaz obcházení těchto ochranných prvků autorských děl, ale také zákaz výroby a šíření
prostředků a zařízení pro zmíněné obcházení ochranných prvků děl, přičemž porušení
těchto zákazů zakládá nejen občanskoprávní, ale i trestněprávní odpovědnost.46
6.1.5. Přípustnost reverzního inženýrství softwaru v USA
Ze své podstaty představuje zásah do autorského díla i tzv. reverzní inženýrství
(nazývané též jako zpětné inženýrství) softwaru. Reverzní inženýrství je definováno
44

Znaky „standardního technického opatření“ (angl. „standard technical measures“) splňuje např.
technologie „digitálního otisku prstu“ autorského díla, která je užívána k nalezení a porovnání obsahu
potenciálně narušujícího autorská práva k dílu opatřenému tímto digitálním otiskem. Zdroj: GALLO,
Lauren G., The (Im)possibility of "Standard Technical Measures" for UGC Websites, 2011, Columbia
University
Academic
Commons,
str.
300,
dostupné
z
http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac:149017
45
EC Council. Computer forensics: investigating network intrusions and cybercrime. Clifton Park, NY:
Course Technology Cengage Learning, 2010, ISBN 1435483529, str. 26; dostupné z
https://goo.gl/ysp8WG
46
§ 1201, 1203 a 1204 autorského zákona USA

29

jako „proces analýzy předmětného systému s cílem identifikovat komponenty systému
a jejich vzájemné vazby a/nebo vytvořit reprezentaci systému v jiné formě nebo
na vyšší úrovni abstrakce“.47 Laicky řečeno tedy jde o zkoumání předmětu, jehož cílem
je odkrýt princip fungování zkoumaného předmětu.
V souvislosti s počítačovými programy bývá reverzní inženýrství prováděno za
různými účely. Těmi je např.:
-

zajištění interoperability programu s jiným zařízením, resp. programem48

-

prolomení ochrany softwaru před neoprávněným kopírováním – již výše
zmiňované „Digital Rights Management“ technologie

-

vývoj škodlivého softwaru, tzv. malwaru (zkrácené označení pro „malicious
software“) – reverzní inženýrství je užíváno k nalezení bezpečnostních mezer
systému, na který má vyvíjený malware mířit

-

vývoj podobného počítačového programu konkurentem49
Z právního hlediska je reverzní inženýrství v USA povoleno, avšak pouze za

určitých okolností. Ustanovení o reverzním inženýrství je obsaženo v již výše zmíněné
kapitole autorského zákona týkající se obcházení ochranných prvků autorských děl, a to
konkrétně v § 1201 písm. f), kde je stanoveno, že osoba, která legálně získala právo užít
kopii počítačového programu, může obejít technické opatření, jež ovládá přístup
k určitým částem programu, a to pouze za účelem identifikování a analyzování těch
elementů programu, které jsou nezbytné pro dosažení interoperability nezávisle
vyvinutého počítačového programu s jinými programy a které nebyly osobě provádějící
obejití dříve dostupné.
Do autorského zákona bylo toto ustanovení o přípustnosti reverzního inženýrství
zakotveno již zmíněným zákonem Digital Millenium Copyright Act. Smyslem bylo
potvrdit zákonem přípustnost reverzního inženýrství, která byla v 90. letech minulého

47

SOCHOR, J. Údržba softwaru. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 3, s. 15-20,
dostupné z http://webserver.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/61.html#zpet6
48

„Interoperabilita“ je definována jako schopnost dvou odlišných funkčních jednotek spolu navzájem
komunikovat nebo předávat si data, a to způsobem, který od uživatele vyžaduje pouze základní znalost
unikátních vlastností těchto jednotek, nebo ji nevyžaduje vůbec. Zdroj: norma ISO/IEC 2382:2015,
Information
technology
–
Vocabulary,
pojem
č.
2121317,
dostupné
z
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en
49
ELDAD EILAM. Reversing secrets of reverse engineering. Hoboken, N.J: Wiley, 2013. ISBN
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století vyjádřena soudy (zásadním judikátem v této souvislosti bylo rozhodnutí ve věci
Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510, 9th Cir. 1992). Cílem této
úpravy je podporovat hospodářskou soutěž a inovační činnost v počítačovém a
softwarovém průmyslu.50
Za výše definovaným účelem (tj. dosažení interoperability jiného počítačového
programu) je také možné vyvinout technické zařízení určené k obcházení ochranných
prvků děl (což představuje výjimku z obecného pravidla, že vyvíjení zařízení
k obcházení ochranných prvků děl je zakázáno – viz poslední odstavec předchozí
podkapitoly zmiňující Digital Millenium Copyright Act). Tato „obcházecí zařízení“ a
stejně tak informace o fungování programu výše popsaným způsobem získané lze dále
předávat třetím osobám pouze za tím samým účelem – dosažení interoperability jiného
nezávisle vyvinutého počítačového programu.51
V rámci reverzního inženýrství je konkrétně za účelem dosažení autorským
právem nechráněné idey (způsobu fungování počítačového programu) přípustné i
dočasné kopírování strojového kódu, a to pouze za účelem odhalení a prozkoumání
funkčních aspektů programu (tzn. pouze za účelem reverzního inženýrství); v takovém
případě jde o užití autorského díla na základě zákonného povolení, tzv. fair use – viz
Sega v. Accolade (1992)52 nebo Sony Computer Entertainment v. Connectix
Corporation (2000)53.
Důležité však v této souvislosti je, že možnost provádět na počítačovém
programu reverzní inženýrství může být v právu USA mezi autorem programu a
uživatelem smluvně vyloučena v rámci licenční smlouvy. To bylo judikováno v roce
2003 v soudním sporu Bowers v. Baystate Technologies, Inc. V tomto případě licenční
smlouva k počítačovému programu zakazovala provádění reverzního inženýrství
na předmětném programu a jádrem sporu tedy bylo, zda si strany mohou smluvně
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Zpráva Soudního výboru Sněmovny reprezentantů USA k návrhu zákona Digital Millenium Copyright
Act, str. 13, dostupné z http://digital-law-online.info/lpdi1.0/misc/SRep105-190.pdf
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vyloučit zákonem dané právo. Soud se zde přiklonil ke smluvní svobodě a potvrdil
možnost smluvně vyloučit možnost reverzního inženýrství.54

6.2. Patentová ochrana počítačových programů v USA
Zde ve stručnosti rozvedu i patentovou ochranu počítačových programů v USA.
Jak již bylo popsáno v předcházejících kapitolách, patent chrání odlišné prvky
počítačového programu. Zatímco autorská práva chrání pouze vyjádření počítačového
programu ve formě zdrojového, resp. strojového kódu, patent chrání myšlenky a
funkční aspekty programu (které jsou v autorském právu z ochrany výslovně vyňaty).
Obecným východiskem pro určení, co je a co není patentovatelné, je § 101
patentového zákona USA (Hlava 35 Zákoníku USA), který říká, že „kdo vynalezne
nebo objeví jakýkoliv nový a užitečný postup, stroj, výrobu nebo složení hmoty, nebo
nové a užitečné zlepšení takového postupu, stroje, výroby či složení, může pro to
obdržet patent za podmínek a požadavků obsažených v tomto zákoně.“ Vynález obecně
musí být nový (§ 102 patentového zákona) a nesmí být zřejmý (osobě znalé daného
oboru; § 103 patentového zákona).
Patentový zákon ani kodifikované právo jako takové však v USA výslovně
možnost

patentové

ochrany

počítačových

programů

neupravují.

Proto

je

patentovatelnost počítačových programů rozebírána výlučně v rámci judikatury.
6.2.1. Historický vývoj softwarových patentů v USA
Patentová ochrana softwaru v USA utvářená v rámci tzv. case law prošla během
posledních 50 let rozmanitým vývojem. K průlomu v této oblasti došlo v 80. letech
minulého století, a to konkrétně ve věci Diamond v. Diehr (450 U.S. 175; ze dne 3. 3.
1981), ve které Nejvyšší soud USA rozhodl, že technický postup, jenž byl řízen
počítačovým programem (a který tedy představoval zásadní součást vynálezu), je hoden
patentu. Na základě tohoto precedentu začaly být Patentovým a známkovým úřadem
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USA udělovány patenty postupům a zařízením, jejichž (nikoli jedinou) součástí byl
počítačový program.55
V 90. letech byly soudy ve své rozhodovací praxi, co se týče udělování patentů
počítačovým programům, benevolentnější. Konkrétně ve věci In re Alappat (1994) a ve
věci State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. (1998) soud
rozhodl o patentovatelnosti de facto samotných počítačových programů, které byly
předmětem daných sporů, a to na základě toho, že tyto programy měly „užitečný,
konkrétní a hmotný výsledek.“56
V 21. století došlo v judikatuře ke zpřísnění nároků na vynález, kterému má být
udělen patent, když ve věci In re Bilski soud odmítl při posuzování patentovatelnosti
vynálezu aplikovat kritérium „užitečného, konkrétního a hmotného výsledku“
(k patentovatelnosti softwaru se však soud výslovně nevyjádřil) – celkově zde Nejvyšší
soud USA nesouhlasil s předcházející, ve vztahu k softwarovým patentům benevolentní,
judikaturou nižších soudů.57

6.2.2. Softwarové patenty v USA v současnosti
Nejaktuálnějším soudním rozhodnutím, které dokumentuje současný stav
v oblasti softwarových patentů v USA je rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci
Alice Corp. v. CLS Bank International z roku 2014. Tento patentový spor se týkal
obchodního postupu, který spočíval ve využívání počítačového programu jakožto
prostředníka při vzájemných plněních mezi dvěma stranami za účelem odstranění rizika,
že jedna strana poskytne plnění, zatímco druhá nikoliv (obecně je tento koncept
vzájemného plnění mezi stranami skrze uschovávajícího prostředníka nazýván jako
„escrow“). Ve své podstatě tedy šlo o počítačový program vykonávající obecný
obchodní koncept.
55
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Nejvyšší soud USA zde navázal zejména na předcházející rozhodnutí v In re
Bilski a judikoval, že počítačový program toliko aplikující abstraktní myšlenku
nepředstavuje patentovatelný vynález.58 To tedy dokumentuje současný stav judikatury
v USA, která vyznívá spíše v neprospěch patentovatelnosti samotných počítačových
programů.
Problémem však je, že Nejvyšší soud v kauze Alice Corp. v. CLS Bank Intl.
nevnesl do problematiky softwarových patentů příliš světla. Ačkoli uvedl důvody, pro
které daný vynález představovaný počítačovým programem neshledal patentovatelným,
nijak ve svém rozhodnutí nerozvedl charakteristiku „abstraktní myšlenky“ – tedy prvku,
který v očích soudu je to, co odlišuje patentovatelné počítačové programy od
nepatentovatelných. Stále tedy není úplně jasné, kdy, za jakých podmínek či zda vůbec
lze počítačovému programu jako takovému v USA patent udělit.

7.

Autorskoprávní ochrana počítačového programu
v českém právu

7.1.

Pojmové znaky počítačového programu jako autorského
díla

Ochrana softwaru je v českém právním řádu zakotvena v zákoně č. 121/2000
Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon“ nebo „aut. zák.“), který již v ustanovení
§ 2 odst. 2 počítačové programy explicitně podřazuje pod pojem „dílo“ a poskytuje jim
tak odpovídající ochranu. Detailnější úpravu pak zákon obsahuje v ustanoveních §§ 65 a
66 autorského zákona, tedy v ustanoveních věnovaných počítačovým programům.
Na prvním místě je třeba uvést to, že zákon (konkrétně ustanovení § 65 odst.
autorského zákona) přisuzuje počítačovému programu status literárního díla a tomu
odpovídající ochranu. Toto ustanovení navazuje na Smlouvu Světové organizace
duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském (a její čl. 4), Dohodu o obchodních
aspektech práv k duševnímu vlastnictví (a její čl. 10) a směrnici EP a Rady 2009/24/ES
(a její čl. 1), které všechny podřazují počítačové programy pod literární díla ve smyslu
Bernské úmluvy.
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Počítačový program musí splňovat dva základní znaky:
1) Původnost – počítačový program tedy musí být vlastním duševním výtvorem autora
Jde o kritérium, které je ve své podstatě podobné požadavku na obecná literární
díla, která dle ustanovení § 2 odst. 1 AZ musí být „jedinečným výsledkem tvůrčí
činnosti“. I počítačový program musí být, stejně jako jiná autorská díla, výsledkem
určité tvůrčí činnosti autora. Autor při vytváření softwaru (tzn. při psaní zdrojového
kódu) vybírá na základě svých osobních vlastností výrazové prostředky, kterými
dosahuje konečného výtvoru – počítačového programu. Autorskoprávní ochrany
v zásadě nepožívají výsledky mechanické, automatické či rutinní činnosti. Počítačový
program, při jehož vytváření je zcela vyloučena tvůrčí svoboda tvůrce a při jehož tvorbě
jsou užité technické prostředky zcela předurčeny, tedy autorským dílem není.
V souvislosti s podmínkou tvůrčí činnosti autora tak mluvíme o kvalitativní stránce
původnosti.59
Čím se však ochrana počítačových programů (přesněji řečeno podmínky této
ochrany) liší, je kvantitativní stránka původnosti. Jak již bylo řečeno výše, tak aby byl
software autorskoprávně chráněn, musí jít o výsledek tvůrčí činnosti – na rozdíl od
„obecných“ autorských děl se však u softwaru vyžaduje nižší míra této tvůrčí
činnosti. Počítačový program tedy musí být původní (v tom smyslu, že jde původní
výtvor autora a že nejde o plagiát či napodobeninu jiného díla), nemusí však být
jedinečný, což je vlastnost vyžadující mj. větší míru vynaložené tvůrčí činnosti (která je
navíc v praxi u počítačových programů obtížně splnitelná).
Při posuzování původnosti určitého počítačového programu, tzn. při posuzování
toho, zda při vytvoření softwaru šlo o tvůrčí činnost nebo ne, se v rámci znaleckého
(mimoprávního) zkoumání zohledňují zejména následující aspekty daného počítačového
programu:
-

struktura a uspořádání počítačového programu – organizace dat, posloupnost
příkazů a instrukcí, volba algoritmů ve zdrojovém kódu programu
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-

způsob komunikace s uživatelem – tzv. look and feel – vnější rozhraní
programu, tedy to vyjádření softwaru, které uživatel vnímá při užívání daného
softwaru60
Výše uvedená nižší míra požadované tvůrčí činnosti (podmínka původnosti,

nikoli jedinečnosti softwaru) tak v praxi vede k tomu, že vznikají počítačové programy,
které jsou si velmi podobné a které jsou přesto autorskými díly, jejichž vytvořením a
užitím není zasahováno do autorských práv k ostatním podobným programům.
2) Objektivní vnímatelnost
Vyjádření počítačového programu v objektivně vnímatelné podobě je
druhou základní podmínku ochrany počítačového programu jako autorského díla,
přičemž tímto „vyjádřením počítačového programu“ se myslí dočasné i trvalé vyjádření
zdrojového, resp. strojového kódu, a to i v elektronické podobě.
V souladu s § 2 odst. 3 autorského zákona dále platí, že autorskoprávní ochrana
se vztahuje i na jednotlivé vývojové fáze daného počítačového programu.

7.2. Věcný

rozsah

autorskoprávní

ochrany

počítačového

programu
U autorskoprávní ochrany počítačových programů v českém právním řádu platí
to, co již bylo popsáno v podkapitole 4.3 této práce (Rozsah ochrany počítačového
programu v evropských a mezinárodních normách - relevantní judikatura) – tedy že
autorská práva a jejich ochrana se vztahuje na vyjádření počítačového programu ve
formě zdrojového či strojového kódu. Autorem počítačového programu je tím pádem
fyzická osoba, která sepsala zdrojový kód daného počítačového programu. V této
souvislosti pak pouze dodávám, že v praxi je software často vytvářen (tzn. zdrojový kód
je psán) vícero osobami – v takovém případě jde o spoluautorské dílo, ke kterému náleží
autorská práva všem zúčastněným osobám společně a nerozdílně.61
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Vedle zmíněného vyjádření softwaru jako takového jsou však chráněny i
přípravné koncepční materiály (§ 65 odst. 1 autorského zákona) – ale pouze ty
materiály, které vedou k vytvoření programu jako takového a které samy o sobě splňují
pojmové znaky autorského díla (výsledek tvůrčí činnosti vyjádřený v objektivně
vnímatelné podobě).62 Takové koncepční materiály jsou pak chráněny jako samostatné
autorské dílo nezávisle na autorskoprávní ochraně samotného počítačového programu.
Chráněny již však nejsou myšlenky, principy, postupy, algoritmy a podobné
abstraktní aspekty počítačového programu, na kterých je daný program založen a které
nejsou programátorsky objektivně vyjádřeny (ve zdrojovém či strojovém kódu). Jde o
již v této práci zmíněnou tzv. dichotomii autorskoprávně nechráněné myšlenky a jejího
chráněného vyjádření.
Soudním dvorem EU bylo judikováno, že autorskými právy není chráněna ani
funkcionalita počítačového programu. K tomuto závěru SDEU došel ve sporu C-406/10,
SAS Institute Inc. („SAS“) proti World Programming Ltd („WPL“). Konkrétně v této
při šlo o to, že společnost WPL zkoumala a studovala (bez svolení autora) způsob,
jakým funguje software společnosti SAS (aniž by nějak zasahovala do zdrojového kódu
softwaru), jehož rozmnoženinu si legálně zakoupila, a posléze vyvinula svůj vlastní
počítačový program, který většinu funkcí počítačového programu společnosti SAS
kopíroval.
SDEU ve svém rozhodnutí konstatoval, že společnost WPL tím, že (bez přístupu
ke zdrojovému kódu programu) studovala myšlenky a zásady, na kterých daný
počítačový program funguje, jednala zcela v souladu se směrnicí 91/250/EHS, o právní
ochraně počítačových programů, která takové studování funkcionality počítačového
programu povoluje (k této možnosti studovat funkcionalitu počítačového programu, a to
bez nutnosti svolení autora, viz bod 3 podkapitoly 7.3.2 této práce).
Významný však byl zejména závěr Soudního dvora, že funkce počítačového
programu nejsou „vyjádřením“ tohoto programu (tzn. „vyjádřením počítačového
programu“ ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/24/ES či § 65 odst. 1 autorského
zákona). Kopírování funkcí počítačového programu tedy nepředstavuje porušení
autorských práv autora k jeho počítačovému programu.
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Grafická stránka počítačového programu; počítačové hry jako (z pohledu
autorskoprávní ochrany) specifický software
Z judikatury Soudního dvora EU dále vyplývá, že z autorskoprávní ochrany je
vyloučeno grafické uživatelské rozhraní (angl. „Graphical User Interface, zkr. „GUI“)
počítačového programu. Grafické uživatelské rozhraní představuje nástroj, pomocí
kterého uživatel pracuje s daným softwarem a který mu umožňuje se softwarem
komunikovat, a to s pomocí oken, ikon a menu. Dle SDEU toto grafické rozhraní není
chráněno, jelikož neumožňuje rozmnožení tohoto počítačového programu, ale
představuje pouze prvek tohoto programu, jehož prostřednictvím uživatelé využívají
funkce uvedeného programu.63
Teoreticky mohou některé prvky tohoto grafického uživatelského rozhraní samy
o sobě splňovat pojmové znaky výtvarného, hudebního, audiovizuálního nebo jiného
druhu autorského díla. V takovém případě však již nejde o chráněný aspekt
počítačového programu, ale o samostatné autorské dílo. Často tomu tak je v případě
počítačových her, u kterých se při jejich vývoji obecně vzato klade velký důraz na
atraktivní a detailní (nejenom) grafické zpracování.
Mezi prvky počítačové hry, které mohou samy o sobě naplňovat (a také často
naplňují) znaky autorského díla, patří následující:

-

Zvukové prvky – zvukové efekty, hudba

-

Vizuální prvky – obrázky, animace, videa

-

Literární (slovesné) prvky – vyprávěný příběh

-

Softwarový prvek - zdrojový a strojový kód
Vzhledem k výše zmíněné specifické komplexní povaze počítačových her a

k absenci explicitní úpravy statusu počítačových her nejen v českém právu však panují
neshody v právní klasifikaci počítačových her, a to z důvodu přítomnosti (i)
audiovizuálních elementů (obrázky, videa, zvuky) na jedné straně a (ii) softwaru, který
audiovizuální elementy řídí a umožňuje uživateli interakci s těmito prvky na druhé
straně. Část odborné veřejnosti tedy přisuzuje rozhodující význam audiovizuálním
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Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-393/09, Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz
softwarové ochrany proti Ministerstvu kultury, ze dne 22. 12. 2010, odst. 41 a 42
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prvkům a podřazuje počítačové hry pod audiovizuální díla a druhá část je naopak
podřazuje pod počítačové programy; existují však i jiné názory.64
Podle mého názoru však v těchto prvcích počítačové hry, pokud samy o sobě
splňují pojmové znaky autorského díla, lze dohromady spolu s počítačovým programem
jako takovým (tzn. se zdrojovým/strojovým kódem) spatřovat tzv. spojená díla –
samostatná autorská díla, která jsou v rámci tohoto spojení užívány společně. Taková
spojená díla jsou tedy účelovým hromadným předmětem, který však není autorským
dílem per se – těmi jsou již zmíněné prvky.65 Skutečnost, že i grafické a zvukové
elementy počítačové hry mohou být chráněny autorským právem, zmínil koneckonců i
Soudní dvůr EU ve věci Nintendo vs. PC Box66.
Pro úplnost bych zde uvedl, že ačkoli není funkcionalita softwaru ani jeho
grafické rozhraní chráněno autorskými právy k počítačovému programu (viz výše), tak
vyloučena není ochrana před nekalou soutěží. Pokud by v rámci hospodářské soutěže
došlo k takovému kopírování funkcionality a vzhledu počítačového programu
konkurentem, které je u průměrného spotřebitele způsobilé vyvolat nebezpečí záměny
daných produktů, pak jde ze strany daného konkurenta o nekalou soutěž ve formě
vyvolání nebezpečí záměny ve smyslu § 2 981 zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

7.3. Zvláštní zákonná omezení autorských práv k počítačovému
programu
Jak již bylo řečeno, počítačové programy jsou autorským zákonem zařazeny
mezi literární díla; přesněji řečeno jsou jako literární díla chráněny. Specifická povaha
počítačových programů (resp. specifika jejich užívání) by však v praxi při aplikaci
některých obecných pravidel vztahujících se na literární díla způsobovala určité
problémy. Jako jeden příklad bych zmínil samotnou instalaci legálně nabyté
64

The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches. Studie Světové
organizace pro duševní vlastnictví ze dne 29. 6. 2013, str. 10, dostupné z
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games
.pdf
65
TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-608-4,
str. 60-61
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Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C-355/12, Nintendo proti PC Box Srl, ze dne 23. 1. 2014, odst.
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rozmnoženiny počítačového programu na počítač, při které standardně dochází de facto
k vytvoření kopie programu (přesněji řečeno k vytvoření kopie dané rozmnoženiny
počítačového programu uložené na datovém nosiči) a následnému uložení této kopie na
pevný disk počítače. Již při samotné instalaci softwaru tak dochází k rozmnožování
počítačového programu, ke kterému je u autorských děl obecně vzato potřeba licence od
autora díla. Nebýt speciální právní úpravy týkající se počítačových programů rozepsané
v následujících podkapitolách, tak by oprávněnost takového „zásahu“ do autorského
díla závisela na obsahu licenčních podmínek platných ve vztahu k danému
počítačovému programu.
To je pouze jedním z mnoha specifik počítačových programů, která jsou
zohledněna mj. v ustanovení § 66 autorského zákona, jenž obsahuje zvláštní omezení
rozsahu práv autora k počítačovému programu – přesněji řečeno tento § 66 aut. zák. za
určitých podmínek povoluje některé způsoby užití softwaru oprávněným uživatelem
rozmnoženiny daného počítačového programu (jde o způsoby užití, které jinak u
„obecných“ autorských děl představují zásah do práv autora). V následujících
podkapitolách tedy rozvedu tyto specifické způsoby užití počítačového programu a za
jakých okolností jsou ze zákona povoleny.
7.3.1. Osoby oprávněné užít počítačový program na základě § 66 aut. zák.
Než rozvedu jednotlivé zákonné licence k softwaru obsažené v § 66, je předně
nutné uvést, že níže popsané „bezúplatné zákonné licence“, tedy zákonná oprávnění užít
počítačový program určitým způsobem, se vztahují na již zmíněné „oprávněné uživatele
rozmnoženiny počítačového programu“ (viz § 66 odst. 1 věta první autorského zákona).
Tímto oprávněným uživatelem rozmnoženiny je dle § 66 odst. 6 autorského zákona
oprávněný nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu, který má vlastnické či jiné
právo k rozmnoženině počítačového programu, a to za účelem jejího využití, nikoli za
účelem jejího dalšího převodu, a také oprávněný nabyvatel licence nebo jiná osoba
oprávněná užívat rozmnoženinu počítačového programu. Zahrnutím nabyvatelů licence
do výčtu oprávněných osob je tak reflektována praxe softwarových společností, které
poskytují uživatelům toliko právo software užívat na základě licence, přičemž si
vyhrazují vlastnické právo k uživatelově kopii softwaru.
Z uvedeného vymezení osob oprávněných využít zákonné licence stanovené v §
66 AZ také mj. vyplývá, že těchto zvláštních licencí k užití softwaru nemohou využít
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osoby, které oprávněně nabyly rozmnoženinu počítačového programu za účelem jejího
dalšího prodeje (ve smyslu distribuce).

7.3.2. Jednotlivá zákonná oprávnění k užití počítačovému programu dle §
66 aut. zák.
Níže již konečně uvádím konkrétní způsoby užití počítačového programu, které
jsou oprávněnému uživatelem rozmnoženiny povoleny na základě § 66 autorského
zákona:
1) Rozmnožování, překládání, zpracovávání, upravování nebo jiné měnění počítačového
programu, pokud je prováděno k některému z následujících, taxativně vymezených,
účelů (§ 66 odst. 1 písm. a), resp. písm. b) autorského zákona):
-

zavedení a provoz počítačového programu na počítači

-

oprava chyb počítačového programu

-

jiné oprávněné využití počítačového programu

2) Zhotovení záložní rozmnoženiny počítačového programu, je-li nezbytná pro užití
daného programu (§ 66 odst. 1 písm. c) autorského zákona)
„Záložní rozmnoženinou“ se myslí kopie počítačového programu, kterou
oprávněný uživatel vytvoří pro případ, že ve vztahu k původní rozmnoženině
počítačového programu dojde ke krádeži, živelní pohromě či jiné objektivní okolnosti
spadající pod vis maior.
Je nutné mít na paměti i podmínku, že takové vytvoření záložní kopie musí být
nezbytné pro užití daného programu – např. vytvoření kopie z důvodu výměny
hardwaru, na kterém je daný počítačový program nainstalován.
Odborná literatura dále dovozuje, že pod toto povolené vytvoření záložní kopie
nespadá tzv. náhradní kopie, tzn. kopie, kterou by si oprávněný uživatel vytvořil až
poté, co došlo ke ztrátě, odcizení, či poškození původní rozmnoženiny.67 S tím bych si
však dovolil polemizovat, jelikož takový výklad podle mého názoru jde proti smyslu

67

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-608-4,
str. 629

41

tohoto pravidla, jehož účelem podle mě je umožnit oprávněnému uživateli užívat
rozmnoženinu i v případě, že dojde k určité mimořádné okolnosti, „za kterou mu nelze
klást vinu“.
3) Zkoumání, studování nebo zkoušení funkčnosti počítačového programu za účelem
zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek počítačového
programu, činí-li tak při takovém zavedení, uložení počítačového programu do paměti
počítače nebo při jeho zobrazení, provozu či přenosu, k němuž je oprávněn. (§ 66 odst.
1 písm. d) autorského zákona)
Jde o tzv. interpretaci počítačového programu, která je také nazývána jako
tzv. black box testování či black box analýza68. Ve své podstatě toto black box
testování spočívá ve vnějším zkoumání funkčnosti počítačového programu, a to bez
znalosti či zasahování do vnitřní struktury (tzn. zdrojového kódu) daného softwaru –
uživatel zvenčí pozoruje fungování černé skříňky (black box), do které nevidí (opakem
tohoto postupu je tzv. white box testování, při kterém zkoumající osoba má přístup ke
zdrojovému kódu počítačového programu).69
Velmi obecně a zjednodušeně řečeno, oprávněný uživatel v rámci black box
testování za účelem pochopení způsobu, jakým daný software funguje, vkládá do
počítačového programu vstupy (instrukce, aby počítačový program něco provedl, resp.
data, která má program zpracovat) a sleduje výstupy počítačového programu. Kromě
tohoto tzv. dynamického black box testování, tedy testování softwaru při jeho provozu,
může být prováděno i statické black box testování, které spočívá ve zkoumání
specifikace softwaru, tzn. dokumentu, jenž obsahuje informace o vlastnostech a
funkcích daného počítačového programu (jde tedy o zkoumání softwaru ve statickém
stavu, tj. když není v provozu).70
Z právního hlediska však toto vnější zkoumání počítačového programu, při
kterém není zasahováno do jeho zdrojového kódu, ve své podstatě není zásahem do práv
autora – nejde o užití autorského díla ve smyslu § 12 autorského zákona. Účelem této
68

JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: ComputerPress, 2014, ISBN 97880-251-4201-1, str. 45
69
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International Journal of Computer Science Issues, Vol. 7, Issue 3, No 1, May 2010, str. 12, dostupné z
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PATTON, Ron. Software testing. 2nd ed. Indianapolis, IN: SamsPub., 2006, ISBN 0672327988, str.
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zákonné licence k black box testování softwaru tedy je, aby autor počítačového
programu nemohl smluvně vyloučit možnost oprávněného uživatele provádět zde
popsané vnější zkoumání počítačového programu. To je ostatně výslovně stanoveno v §
66 odst. 6 autorského zákona (viz níže ke kogentnosti ustanovení § 66 odst. 1 aut. zák. a
zákonných licencí v tomto ustanovení zakotvených).
4) Rozmnožování kódu nebo překládání jeho formy při rozmnožování počítačového
programu nebo při jeho překladu či jiném zpracování, úpravě či jiné změně, je-li takové
rozmnožování nebo překlad nezbytné k získání informací potřebných k dosažení
vzájemného funkčního propojení nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými
počítačovými programy, jestliže informace potřebné k dosažení vzájemného funkčního
propojení nejsou pro takové osoby dříve jinak snadno a rychle dostupné a tato činnost
se omezuje na ty části počítačového programu, které jsou potřebné k dosažení
vzájemného funkčního propojení (§ 66 odst. 1 písm. e) autorského zákona)
Toto komplikovaně formulované ustanovení obsažené v § 66 odst. 1 písm. e)
autorského zákona zakotvuje možnost provádět tzv. dekompilaci softwaru (viz níže), a
to v rámci tzv. reverzní inženýrství (které bylo již rozebráno v podkapitole 6.1.5. této
práce, která se však týkala práva USA).
Pro přehlednost zde znovu uvedu, že reverzní inženýrství je definováno jako
„proces analýzy předmětného systému s cílem identifikovat komponenty systému
a jejich vzájemné vazby a/nebo vytvořit reprezentaci systému v jiné formě nebo
na vyšší úrovni abstrakce“.71 Jde tedy o činnost, která se netýká pouze počítačových
programů, nýbrž je prováděna i ve vojenství či při vývoji nového hardwaru 72. Ve vztahu
k počítačovým programům tedy laicky řečeno jde o zkoumání počítačového programu,
jehož cílem je odkrýt princip jeho fungování. V rámci tohoto zkoumání dochází mj.
k již zmíněné dekompilaci (tedy de facto překladu) strojového kódu softwaru do čitelné
(pro člověka srozumitelné) formy – tzn. do formy zdrojového kódu.
Konkrétně může oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu na
základě výše uvedeného ustanovení autorského zákona kopírovat kód programu a
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SOCHOR, J. Údržba softwaru. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 3, s. 15-20,
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SCHÖN, Otakar. Intel použil reverní inženýrství na AMD 64. (2004) Dostupné z
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překládat jej do jiné formy (jiného programovacího jazyka), a to pouze za jedním
účelem – dosažení tzv. interoperability zkoumaného počítačového programu
s programem jiným, nezávisle vzniklým. Interoperabilita je schopnost dvou odlišných
funkčních jednotek spolu navzájem komunikovat nebo předávat si data, a to způsobem,
který od uživatele vyžaduje pouze základní znalost unikátních vlastností těchto
jednotek, nebo ji nevyžaduje vůbec.73 Platí však, že toto rozmnožování či překládání
kódu počítačového programu na základě této zákonné licence může oprávněný uživatel
provádět pouze na těch částech programu, které jsou k dosažení zde popsané
interoperability potřebné.
Autorský zákon dále v § 66 odst. 4 stanovuje pravidla pro nakládání
s informacemi, které získal oprávněný uživatel na základě zde popisovaného reverzního
inženýrství. Oprávněný uživatel:
-

nesmí

získané

informace

použít

k jiným

účelům

než

k dosažení

interoperability
-

nesmí získané informace poskytnout jiným osobám, ledaže je to nezbytné
k dosažení interoperability

-

nesmí získané informace využít k vývoji, zhotovení nebo obchodnímu využití
podobného počítačového programu

-

využít získané informace k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu
autorské právo

7.3.3. Obecně o zákonných licencích obsažených v § 66 aut. zák.
V souvislosti s § 66 odst. 1 autorského zákona a všemi v něm obsaženými
zákonnými licencemi je také nutné zdůraznit, že jde o relativně kogentní ustanovení (viz
§ 66 odst. 6 poslední věta aut. zák.), dispozitivní je pouze jediná zákonná licence, a to
v ustanovení § 66 odst. 1 písm. b). Tyto zákonné licence tak představují určitý
minimální standard, který je oprávněným uživatelům rozmnoženin počítačového
programu ze zákona zaručen. Není tím pádem možné, aby autor počítačového programu
v licenčních podmínkách daného softwaru uživateli zakázal činnosti v § 66 odst. 1 aut.
73

Norma ISO/IEC 2382:2015 (Information technology – Vocabulary). Pojem č. 2121317. Dostupné z
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en

44

zák. povolené; může však uživatelova oprávnění v tomto směru rozšířit. Stojí za
zmínku, že v praxi licenční podmínky komerčního softwaru často tuto relativní
kogentnost (zejména ve vztahu k reverznímu inženýrství) nereflektují a obsahují např.
ustanovení, která bez dalšího zakazují reverzní inženýrství.74 Taková ustanovení jsou
však vzhledem k výše uvedenému neplatná.
Jak již bylo zmíněno výše ve vztahu k definici „oprávněného uživatele
rozmnoženiny počítačového programu“, tak všechny výše popisované zákonné licence
k užití počítačového programu na základě ustanovení § 66 autorského zákona je nutné
aplikovat v souladu s obecným ustanovením § 29 autorského zákona, které stanovuje
obecná pravidla pro uplatňování výjimek a omezení z práva autorského:
-

užití děl na základě výjimek je možné pouze ve zvláštních případech
stanovených v autorském zákoně

-

autorská díla nesmí být na základě těchto výjimek užita v rozporu s běžným
užitím díla
o v souladu s výkladem, který k tzv. třístupňovému testu podala Světová
obchodní organizace (viz následující odstavec), nesmí podle této
podmínky jít o takové užití díla, které vstupuje do hospodářské soutěže
s autorovým užíváním díla, v rámci kterého autor své dílo standardně
ekonomicky zhodnocuje, a v jehož důsledku je tedy autor připraven o
značný příjem75

-

nesmí být takovým užitím nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora
o dle výše zmíněné interpretace Světové obchodní organizace nesmí jít o
takové užití díla, v jehož důsledku může (byť jen potenciálně) dojít
k nepřiměřenému snížení příjmů autora66

-

na základě těchto výjimek lze užít pouze zveřejněná díla - na v § 29 odst. 2
autorského zákona taxativně uvedené licence se však tato „podmínka
zveřejněného díla“ nevztahuje; zákonné licence § 66 aut. zák. ale mezi ně
nepatří a lze je tedy aplikovat pouze na již zveřejněné počítačové programy
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První tři výše uvedené podmínky – (i) užití pouze ve zvláštních případech
stanovených zákonem, (ii) užití v souladu s běžným užitím díla a (iii) užití nezasahující
nepřiměřeně do oprávněných zájmů autora -, které jsou obsaženy v § 29 odst. 1
autorského zákona, představují tzv. tříkrokový (třístupňový) test, kterým je nutné
poměřovat všechna užití autorských děl na základě zákonných licencí (resp. zákonná
omezení autorských práv obecně). Tento tříkrokový test je korektivem převzatým
z mezinárodního autorského práva. Konkrétně je na mezinárodní úrovni zakotven
v Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl (čl. 9 odst. 2), v Dohodě
TRIPS (čl. 13) a Smlouvě WIPO o právu autorském (čl. 10). Na úrovni EU je obsažen
ve směrnici 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním
souvisejících v informační společnosti (čl. 5 odst. 5).
7.3.4. Obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských
práv u softwaru (tzv. DRM technologií)
Dále platí, že při provádění činností, které jsou oprávněnému uživateli na
základě zákonných licencí dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. d) a e) aut. zák. povoleny,
je dovoleno obcházet „účinné technické prostředky ochrany autorských práv“, a to
pouze v rozsahu nutném pro dosažení účelu dané zákonné licence (viz ustanovení § 66
odst. 8 aut. zák.). Tyto „účinné technické prostředky“ v praxi bývají ve vztahu
k softwaru označované jako „Digital Rights Management“, přičemž jde o technologie,
jejichž účelem je ovládat přístup uživatele k počítačovému programu, resp. zabraňovat
neoprávněnému užití a kopírování daného programu.76 Ustanovení § 43 aut.zák., které
obecně zakazuje obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv,
se tak při využívání zákonných licencí obsažených v § 66 odst. 1 písm. d) a e) aut. zák.
neuplatňuje.
S touto možností uživatele obejít DRM technologie pak souvisí povinnost autora
programu, který DRM technologie obsahuje, uživateli daný program za účelem
provedení činností obsažených v § 66 odst. 1 aut. zák. zpřístupnit. Stejně tak má autor
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takového softwaru povinnost uvést jméno a adresu osoby, na kterou se může uživatel za
účelem výše zmíněného zpřístupnění obrátit (viz § 66 odst. 8 aut. zák.).
V této souvislosti stojí za zmínku, že vedle toho, že autorský zákon povoluje
obcházet technické prostředky ochrany práv k softwaru, pokud je to prováděno za
účelem interpretace či dosažení interoperability (viz výše), také ale autorský zákon
explicitně stanovuje, že ustanovení § 43 odst. 1 aut. zák. (a tedy v tomto ustanovení
obsažený obecný zákaz obcházet technické prostředky ochrany autorských děl) se na
počítačové programy neuplatňuje77. Z toho tedy vyplývá, že je povoleno bez dalšího za
jakýmkoli účelem obcházet technologickou ochranu počítačových programů. To je však
v rozporu se směrnicí 2001/29/ES (jež obcházení technických prostředků ochrany
obecně zakazuje), směrnicí 2009/24/ES (jež ve vztahu k počítačovým programům žádné
všeobecné povolení technické prostředky ochrany obcházet neobsahuje) i se smyslem
autorskoprávní ochrany počítačových programů jako takové. Koneckonců, v takovém
případě by bylo výše popsané ust. § 66 odst. 8 aut. zák., které říká, že obcházení těchto
technických prostředků je za účelem interpretace a dosažení interoperability povolené,
zcela nadbytečné (tzn. za účelem dosažení interoperability povoluje uživateli provést
něco, co je na základě jiného ustanovení bez dalšího povolené u všech počítačových
programů).
Odborná literatura uvádí, že přes tento „ne zcela zdařilý legislativně technický
postup zákonodárce však lze mít za to, že pro ostatní případy užití počítačových
programů (tzn. užití jiná než ta na základě zák. licencí dle 66 odst. 1 písm. d) a e) aut.
zák.) zvláštní autorskoprávní delikt obcházení technických prostředků ochrany práv
podle § 43 odst. 1 aut. zák. platí.“78 Tak jako tak by však zde byla de lege ferenda
vhodná určitá legislativní úprava, např. ve formě odstranění § 43 odst. 1 aut. zák.
z výčtu ustanovení, která se dle § 66 odst. 7 aut. zák. na počítačový program nevztahují.
7.3.5. Počítačové programy a ostatní výjimky z autorského práva – volné
užití a zákonné licence dle autorského zákona
Právní režim počítačových programů je specifický i v tom, že na počítačové
programy se nevztahuje tzv. volné užití díla, tedy možnost užití autorského díla pro
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osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu (§ 30 odst. 1 autorského zákona).
Ustanovení § 30 odst. 3 autorského zákona totiž výslovně stanovuje, že užití
počítačového programu je užitím ve smyslu autorského zákona, ke kterému je bez
dalšího potřeba povolení autora. I koncoví uživatelé tedy mohou počítačový program,
byť jen pro vlastní potřebu, užívat (rozmnožovat, zhotovovat napodobeniny) pouze na
základě řádně nabyté licence, resp. užívat pouze legálně nabytou rozmnoženinu.
Co se týče „obecných“ zákonných licencí (§ 30a - § 39 aut. zák.), na základě
kterých lze autorská díla za určitých podmínek stanoveným způsobem užít (bez nutnosti
souhlasu autora), tak autorský zákon v § 66 odst. 7 stanovuje, že některé z nich přesněji řečeno jejich většina - se ve vztahu k počítačovým programům neuplatňují.
Následující zákonné licence ve zmíněném výčtu v § 66 odst. 7 aut. zák. nejsou a
vztahují se tedy i na počítačové programy:
-

úřední licence – užití v odůvodněné míře na základě zákona pro účely veřejné
bezpečnosti, pro soudní nebo správní řízení nebo k jinému úřednímu účelu
nebo pro parlamentní jednání a pořízení zápisu o něm (§ 34 písm. a) aut. zák.)

-

dočasné rozmnožování díla za účelem jeho přenosu sítí – tzn. provádění
dočasných úkonů rozmnožování díla, které jsou pomíjivé nebo podružné, tvoří
nedílnou a nezbytnou součást technologického procesu, nemají žádný
samostatný hospodářský význam a jejich jediným účelem je umožnit přenos
díla počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami uskutečněný
prostředníkem (§ 38a odst. 1 písm. a) aut. zák.)

7.4. Prodej použitého softwaru – vyčerpání autorova práva na
rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla

Velice aktuální problematikou s velmi zásadním dopadem na autorskoprávní
ochranu softwaru je tzv. princip vyčerpání autorova práva k rozšiřování originálu či
rozmnoženiny díla. Jde o princip aplikující se na všechna autorská díla, podle kterého
je prvním prodejem (nebo jiným převodem vlastnictví) originálu či rozmnoženiny díla
na území Evropského hospodářského prostoru (EU + ESVO) vyčerpáno autorovo právo
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na rozšiřování díla. Nabyvatel tedy nepotřebuje autorův souhlas k tomu, aby dále tento
originál či rozmnoženinu díla prodal. Zachováno je však autorovo právo rozhodovat o
dalším pronájmu či půjčování rozmnoženiny díla (nabyvatel tedy k pronájmu či půjčení
zakoupené rozmnoženiny díla musí mít autorův souhlas). Stejně tak jsou samozřejmě
zachována všechna ostatní práva autora – např. na rozmnožování.
Tato zásada vyčerpání je určitým kompromisem mezi právy autora k jeho
autorskému dílu a vlastnickým právem nabyvatele k jeho rozmnoženině díla, tedy mezi
právy, které ze své podstaty navzájem kolidují. Ve vztahu k autorským dílům obecně je
zakotvena v § 14 odst. 2 autorského zákona, ve vztahu k počítačovým programům je
pak upravena v čl. 4 odst. 2 směrnice 2009/24/ES (o právní ochraně počítačových
programů).
Avšak jak již bylo v této práci několikrát zmíněno, počítačové programy jsou
(mj. vzhledem ke své nehmotné a technické povaze) velmi specifickými autorskými
díly. Co se týče vztahu počítačových programů a výše popisované zásady vyčerpání
autorova práva na rozšiřování díla, tak je nutné zmínit specifičnost užívání úplatného
softwaru v současnosti. Tím mám konkrétně na mysli již v této práci zmiňovanou praxi
softwarových společností, které rozmnoženiny svého softwaru (ať už zachycené na
hmotném datovém nosiči nebo distribuované elektronicky přes internet) neprodávají,
nýbrž toliko poskytují uživateli úplatnou licenci k užití dané rozmnoženiny
počítačového programu. Při doslovné interpretaci zásady vyčerpání práva na rozšiřování
tak, jak je formulována v autorském zákoně či směrnici 2009/24/ES, dojdeme k závěru,
že by se zásada vyčerpání práv na počítačové programy (které jsou licencované, nikoliv
prodávané) vztahovat neměla – nedochází totiž k prodeji, což autorský zákon i směrnice
2009/24/ES pro vyčerpání autorova práva na rozšiřování předpokládá.
Tato skutečnost byla v posledních letech předmětem značně bohaté judikatury, a
to zejména soudů německých, ale také Soudního dvora EU v rámci řízení o
předběžných otázkách položených národními soudy členských zemí EU.
7.4.1. SDEU – UsedSoft Gmbh vs. Oracle International Corp.
Velmi významným rozhodnutím SDEU bylo rozhodnutí o předběžné otázce ve
věci C-128/11, UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp (2012). Společnost
Oracle International Corp. (dále jen „Oracle“) je vývojářem počítačových programů.
Svůj počítačový program, který byl předmětem tohoto sporu, distribuovala elektronicky
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(stahováním přes internet). Zákazníkovi v rámci uzavírané licenční smlouvy za úplatu
poskytovala „balíček“ licencí k užití předmětného počítačového programu, a to k užití
25 uživateli. Je nutné zmínit, že zmíněná licenční smlouva stanovovala, že společnost
Oracle zákazníkovi ve vztahu k předmětnému počítačovému programu poskytuje
„výhradně pro vnitřní obchodní účely nevýlučné, nepřevoditelné a bezplatné užívací
právo na dobu neurčitou“.
Německá společnost UsedSoft GmbH (dále jen „UsedSoft“) prodává „použitý
software“, mj. i předmětný software společnosti Oracle. Přesněji řečeno odkupuje
licence k užití předmětného softwaru, které si zákazníci společnosti Oracle zakoupili
v rámci zmíněných balíčků 25 licencí a které sami nevyužijí. Tyto licence pak
společnost UsedSoft dále prodává.
Společnost Oracle tento přeprodej licencí společností UsedSoft napadla před
německým soudem. Hlavním argumentem společnosti Oracle pochopitelně bylo, že
svým zákazníkům poskytuje toliko licenci k užití jejich softwaru, který si mohou
z jejich internetových stránek stáhnout, přičemž dle licenční smlouvy uzavřené se
zákazníkem jde o licenci nepřevoditelnou, a že v konečném důsledku tedy nejde o
„první prodej rozmnoženiny“, který by způsobil vyčerpání práva společnosti Oracle
rozhodovat o šíření jejich počítačového programu. Prodej použitých licencí, ke kterému
nedala společnost Oracle souhlas, tak podle ní představuje zásah do jejích autorských
práv k danému softwaru. Celá pře se nakonec dostala k Soudnímu dvoru EU, který se
v rámci řízení o předběžné otázce zabýval zásadou vyčerpání autorova práva na
rozšiřování jeho díla a jejím uplatňováním na počítačové programy.
Ve svém rozsudku SDEU došel k průlomovým závěrům. Konkrétně SDEU
stanovil, že v případě, kdy zákazník na základě licenční smlouvy uzavřené s autorem
softwaru získává výměnou za jednorázovou úplatu časově neomezené užívací právo
k rozmnoženině počítačového programu, tedy de facto dochází k převodu vlastnického
práva k rozmnoženině díla a že tedy jde o transakci, kterou je nutné kvalifikovat jako
„první prodej rozmnoženiny“, na jejímž základě dochází k vyčerpání autorova práva
rozhodovat o dalším šíření dané rozmnoženiny.79 Na tento fakt nemá vliv ani to, zda je
zákazníkovi rozmnoženina programu distribuována přes internet (stažením) nebo na
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hmotném datovém nosiči (např. DVD) – k vyčerpání práva na rozšiřování dochází podle
názoru SDEU i při prodeji nehmotné rozmnoženiny počítačového programu.80
Ještě stojí za zmínku závěr Soudního dvora, podle kterého v souvislosti s výše
popsaným stavem, kdy původní zákazník na základě smlouvy nabyl licenci k užití pro
25 uživatelů (nabyl tedy vlastně 25 licencí), platí, že takový zákazník nemůže tuto
licenci rozdělit a část užívacích práv k softwaru, které sám nevyužije, převést na třetí
osobu. V takovém případě by totiž převedl na třetí osobu rozmnoženinu, ve vztahu k níž
bylo autorovo právo k rozšiřování díla vyčerpáno, ale přitom by sám v užívání této
rozmnoženiny počítačového programu pokračoval – de facto by tedy došlo k dalšímu
rozmnožení daného počítačového programu, a to již představuje neoprávněný zásah do
práv autora (autorovo právo na rozmnožování svého díla není ve vztahu k prodané
rozmnoženině díla vyčerpáno). Zde popsaný přeprodej „použité“ rozmnoženiny
počítačového programu je tedy povolen, pouze pokud prodávající osoba učiní
rozmnoženinu, která je nainstalována na jeho počítači, neupotřebitelnou.
Pro úplnost pak uvádím, že nabyvatel „použitého“ počítačového programu je
„oprávněným nabyvatelem“ rozmnoženiny počítačového programu a i on je tedy
oprávněn využít zákonné licence popsané v podkapitole 7.3.1. této práce.

7.5. Počítačový program a zvláštní formy autorských děl –
spoluautorské, kolektivní a zaměstnanecké dílo
Úvodem je v této souvislosti nutné zdůraznit, že jako „autory“ (ve smyslu
autorského zákona) daného počítačového programu označujeme pouze osoby, které se
podílely na tvorbě zdrojového kódu, tzn. osoby, které dané autorské dílo vyjádřily
v objektivně vnímatelné podobě. Jiné osoby, které se přímo nepodílely na psaní
zdrojového kódu, nejsou nositeli autorských práv (jakkoli velký byl v praxi jejich
význam pro vývoj daného softwaru). Pokud tedy v následujících odstavcích
v souvislosti s počítačovým programem jako autorským dílem mluvím o „vývoji“ či
„tvorbě počítačového programu“, mám tím na mysli psaní zdrojového kódu, které
z hlediska autorského práva představuje tvorbu autorského díla.
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Vzhledem k tomu, jak komplexní a komplikované současné počítačové
programy bývají, je většinou do vývoje počítačového programu zapojeno mnoho osob.
Počítačový program v takovém případě dle okolností spadá pod režim spoluautorského
díla, může však být označován i jako kolektivní dílo. Další specifická úprava práv a
povinností autorským zákonem se pojí s případy, kdy jde u daného počítačového
programu o tzv. zaměstnanecké dílo.
Počítačový program jako spoluautorské dílo
Počítačový program je tzv. spoluautorským dílem, pokud se na jeho tvorbě
společnou činností podílelo více programátorů, a to bez ohledu na to, zda lze nebo nelze
výsledky činnosti jednotlivých autorů odlišit (§ 8 odst. 1 aut. zák.). Pokud však
výsledky činnosti odlišit lze a zároveň jsou tyto výsledky způsobilé samostatného užití,
jde již o samostatná autorská díla se samostatnými autory (v takovém případě by se
mohlo jednat o spojení děl do funkčního celku, tzv. spojeného díla).
Autorská práva k takovému počítačovému programu svědčí spoluautorům
společně a nerozdílně. O nakládání se spoluautorským dílem pak rozhodují spoluautoři
jednomyslně.
Počítačový program jako kolektivní dílo
Kolektivním dílem je dle § 59 aut. zák. takový počítačový program:
1) na jehož tvorbě se podílí více autorů,
2) který je vytvářen z podnětu a pod vedením určité (fyzické či právnické) osoby, pod
jejímž jménem je posléze uváděn na veřejnost,
3) a u kterého jednotlivé příspěvky autorů nejsou schopny samostatného užití.
Ze své podstaty tedy kolektivní díla jsou i díly spoluautorskými – jde o výsledek
činnosti vícero autorů, přičemž jejich příspěvky nejsou schopny samostatného užití. U
kolektivních děl je však důležité, že tato tvůrčí činnost autorů musí být prováděna
z podnětu a pod vedením třetí osoby. Nestačí však pouhý impuls či nápad třetí osoby;
musí jít o takový podnět, ze kterého vyplývá závazek programátora daný počítačový
program vytvořit (např. objednávka či zaměstnavatelův příkaz – v těchto případech
bude daný program nejen kolektivním, ale i zaměstnaneckým dílem, viz následující
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podkapitola 7.4.3.). Stejně tak v souvislosti s podmínkou vedení nestačí pouhá morální
či ekonomická podpora ze strany třetí osoby; musí jít o konstantní řízení a udávání
celkové koncepce a vzhledu díla (toto vedení v sobě nezahrnuje tvůrčí činnost).81
Na rozdíl od obecných spoluautorských děl je však kolektivní dílo uváděno na
veřejnost pod jménem této vedoucí osoby.
Počítačový program jako zaměstnanecké dílo
Velmi specifický právní režim se však aplikuje na počítačové programy, které
jsou tzv. zaměstnaneckými díly (§ 58 autorského zákona). Těmi jsou ty počítačové
programy, které byly programátorem vytvořeny ke splnění svých povinností
vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu k zaměstnavateli.
Stejně tak se za zaměstnanecké dílo považuje takový počítačový program, který
byl vytvořen na objednávku.82 V takovém případě se objednatel považuje za
zaměstnavatele a náleží mu příslušná práva k zaměstnaneckému dílu (přičemž
ustanovení § 61 aut. zák. o autorských dílech na objednávku se na takový počítačový
program neuplatňuje).
U počítačového programu, který je zaměstnaneckým dílem, vykonává veškerá
majetková práva autora zaměstnavatel (resp. objednatel), a to svým jménem a na svůj
účet. Podstatně jsou omezena i osobnostní práva autora zaměstnaneckého díla, jelikož
autorský

zákon

říká,

že,

vykonává-li

zaměstnavatel

majetková

práva

k zaměstnaneckému dílu a není-li sjednáno jinak, presumuje se autorův souhlas se
zveřejněním, úpravami, zpracováním včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením
do díla souborného i se zveřejněním pod jménem zaměstnavatele (objednatele).
Autor počítačového programu, který je zaměstnaneckým dílem, navíc (na rozdíl
od jiných zaměstnaneckých děl) nemá nárok na dodatečnou odměnu, která jinak
autorovi náleží, pokud se mzda vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane do
zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému dílu a významu díla pro
dosažení tohoto zisku (§ 58 odst. 6 aut. zák.).

81

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-608-4,
str. 570
82
§ 58 odst. 7 ve spojení s § 59 odst. 2 autorského zákona
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8.

Softwarové pirátství

8.1. O softwarovém pirátství obecně
Softwarové pirátství je fenoménem moderní doby, který je stejně starý jako
počítačové programy samotné. Jde o obecný pojem, který označuje neoprávněné užívání
počítačového programu, jenž je chráněn autorskými právy. Toto „neoprávněné užívání“
pak může mít nespočetně podob – neoprávněné nabytí (např. stažení z internetu) a
využívání softwaru, neoprávněné šíření softwaru, užívání softwaru v rozporu s jeho
licenčními podmínkami (např. instalace softwaru na více počítačích, než je dle
licenčních podmínek dovoleno), neoprávněné zasahování do softwaru (např. zasahování
do zdrojového kódu, prolamování ochrany před zneužitím) apod. Takto neoprávněně
užívané počítačové programy budu v následujících odstavcích obecně označovat jako
„pirátský“ nebo „nelegální software“; řádně zakoupené či licencované rozmnoženiny
počítačových programů budu označovat mj. jako „legální software“.

8.2. Ekonomický

dopad

softwarového

pirátství

(resp.

ekonomický přínos legálního softwaru)
V boji proti softwarovému pirátství jsou (z pochopitelných důvodů) nejvíce
slyšet vývojáři komerčního softwaru. Významným subjektem v této souvislosti je
Business Software Alliance (BSA), tedy seskupení největších softwarových společností,
jako jsou např. Microsoft, Apple či Oracle. Jedním z hlavních důvodů, proč je nutné
proti nelegálnímu šíření a užívání počítačových programů bojovat, je nejen dopad na
jednotlivé vývojáře softwaru, ale i na celé ekonomiky států.
V rámci studie vypracované francouzskou ekonomickou univerzitou INSEAD83
byla provedena analýza ekonomických dopadů užívání legálního i nelegálního softwaru.
Tato studie, vycházejíc z ekonomických dat z 95 zemí, mj. konstatovala, že užívání
řádně licencovaného softwaru má v porovnání s užíváním pirátského softwaru více než
trojnásobně vyšší přínos pro hrubý domácí produkt a tedy pro národní hospodářství přesněji řečeno tato studie vyčíslila, že pokud by se množství užívaného řádně

83

Competitive Advantage: The Economic Impact of Properly Licensed Software, studie vypracovaná pro
BSA
univerzitou
INSEAD,
dostupné
z
http://portal.bsa.org/insead/assets/studies/2013softwarevaluestudy_en.pdf
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licencovaného softwaru zvýšilo o 1 %, světové ekonomice by to přineslo 73 mld. USD;
stejné zvýšení množství užívaného pirátského softwaru by celosvětově přineslo pouze
20 mld. USD. Absolutní výše „přidané hodnoty“ užívání legálního softwaru pro
konkrétní země se liší v závislosti na velikosti dané ekonomiky – již zmíněné zvýšení
množství užívaného legálního softwaru o 1 % by mělo citelnější přínos pro velké
(rozvinuté) ekonomiky, jako je např. USA či Japonsko, tzn. pro státy, v jejichž
hospodářské produkci hrají softwarové nástroje větší roli.
„Nízkopříjmové země“84 by naopak dle této studie z užívání legálního softwaru
nejvíce profitovaly z hlediska procentuálního přínosu každé investice do takového
softwaru – viz následující tabulka, která znázorňuje, o kolik by se zvýšilo HDP dané
země za každý americký dolar investovaný do řádně licencovaného a pirátského
softwaru (zdroj: Competitive Advantage: The Economic Impact of Properly Licensed
Software83).

Nutno dodat, že přínos legálního softwaru je ve zmiňované studii spatřován
nejen v penězích, které za své produkty vývojáři komerčního softwaru inkasují, ale i
např. ve vyšší efektivitě podniků způsobené právě užíváním řádně licencovaného
softwaru.

8.3. Warez
V souvislosti se softwarovým pirátstvím je nutné zmínit tzv. warez scénu (nebo
jen „warez“), tedy soubor sdružených pirátských sítí, které získávají a kopírují nové

84

Klasifikace zemí podle hrubého národního produktu per capita, dle Světové banky
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filmy, hudbu a hry (často před jejich oficiálním uvedením na trh) a distribuují je přes
internet.85 V rámci této warez komunity působí vydavatelské skupiny, které mají díky
svým kontaktům přístup ke kopiím nového komerčního softwaru. Z těchto kopií nového
komerčního softwaru posléze programátoři (tzv. crackeři) odstraní ochranu před
neoprávněným užitím (tzn. DRM technologie).86 Takto „cracknutá“ verze počítačového
programu se posléze šíří internetem, a to ať už cestou tzv. peer-to-peer (P2P) sítí nebo
uložením na internetovém úložišti souborů a následným šířením odkazu pro stažení
z tohoto úložiště. „Warez“ je tedy zastřešujícím pojmem, který v sobě zahrnuje
komunitu osob, které se účastní nelegálního šíření komerčního softwaru.

8.4. Peer-to-peer sítě x sítě „klient/server“
Jak již bylo zmíněno výše, jedním ze základních způsobů šíření pirátského
softwaru, je sdílení skrze tzv. peer-to-peer (zkráceně P2P) sítě. Obecně vzato jde o síť
počítačů, mezi kterými probíhá symetrická komunikace a výměna informací (nejen
souborů). V takové síti tedy zapojené počítače nejsou funkčně rozlišovány na servery
(na kterých by byl obsah uložen) a klienty (kteří by obsah ze serveru stahovali).87 Každý
počítač, který je zapojen do P2P sítě, tak plní funkci uzlu, který nejen že pasivně přijímá
data, ale také data poskytuje ostatním počítačům v síti. P2P sítě jsou využívány při
sdílení souborů za pomoci tzv. torrentů.
Druhým základním způsobem šíření (nejen) softwaru jsou sítě fungující na
principu „klient-server“. V takové síti plní jeden počítač funkci serveru, na němž je
uložen určitý obsah. Ostatní počítače (označované jako „klienti“ nebo „klientské
počítače“) v síti mají k tomuto serveru přístup a na základě svého požadavku stahují
z tohoto serveru na něm uložený obsah. Na tomto principu funguje sdílení pirátského
softwaru za pomoci internetových úložišť souborů, tzv. filehosting.
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CRAIG, Paul P a Ron HONICK. Softwarové pirátství bez záhad. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN
978-80-247-1765-4, str. 16, dostupné z https://goo.gl/8XEIeZ
86
JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: ComputerPress, 2014. ISBN 97880-251-4201-1, str. 55
87
VACHTL, Pavel. Sdílení souborů na Internetu a sítě P2P - základní technologický přehled. Dostupné z
http://pcworld.cz/internet/sdileni-souboru-na-internetu-a-site-p2p-zakladni-technologicky-prehled-8350
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(Zdroj: DUBRAWSKY, Ido. CompTIA Security+ Certification Study Guide, Syngress, 2009, ISBN
1597495409, str. 115, dostupné z https://goo.gl/hNpCR5)

8.5. Právní odpovědnost subjektů zapojených do sdílení
pirátského

softwaru

(včetně

poskytovatelů

služeb

informační společnosti)
Je zřejmé, že pokud v rámci výše popsaných P2P nebo klient/server sítí dochází
ke sdílení pirátského softwaru, tak jednání osob, které tento obsah šíří anebo, byť pro
vlastní potřebu, stahují, zakládá autorskoprávní a příp. trestněprávní odpovědnost.
Nahráváním pirátského softwaru na server, ze kterého je volně přístupný jiným
uživatelům internetu (viz výše k sítím klient/server), a stejně tak aktivním šířením
softwaru přes P2P síť dochází k neoprávněnému zásahu do autorova výlučného práva na
sdělování díla veřejnosti ve smyslu § 18 autorského zákona. Slovy zmiňovaného
ustanovení autorského zákona jde o „zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že
kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména
počítačovou nebo obdobnou sítí.“ Nejde tedy v tomto případě o rozšiřování díla ve
smyslu ustanovení § 14 aut. zák. – to totiž předpokládá převod hmotné rozmnoženiny
díla.
Osoba, která takto šířený pirátský software stahuje, pak zasahuje do autorova
práva na rozmnožování díla ve smyslu ustanovení § 13 a § 66 odst. 2 aut. zák. – užívání
softwaru totiž ze své podstaty vyžaduje vytvoření kopie daného počítačového programu
na disku počítače. Nutno dodat, že, jak již bylo v této práci zmíněno, na počítačové
programy se nevztahuje volné užití ve smyslu ustanovení § 30 autorského zákona, takže
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i stáhnutí softwaru pro vlastní potřebu fyzické osoby představuje neoprávněný zásah do
autorských práv.
Jak je to ale s právní odpovědností osob, které výše popisovaný přenos
nelegálního softwaru de facto technicky zajišťují a provádí? Mezi tyto subjekty patří
osoby, které zajišťují přenos informací přes internet (tedy zejména poskytovatelé
internetového připojení), a provozovatelé internetových úložišť souborů. Pro autorské
právo je relevantní i činnost provozovatelů tzv. cache serverů, na které je dočasně
ukládán obsah prohlížený uživatelem na internetu.
Výše popsané osoby se totiž při své činnosti de facto zapojují do procesu sdílení
pirátského softwaru, který za pomoci jejich služeb šíří uživatelé internetu. Pro jasné
vymezení práv a povinností (nejen) těchto poskytovatelů „online“ služeb v souvislosti s
protiprávním digitálním obsahem byla přijata směrnice 2000/31/ES, o elektronickém
obchodu, jež byla do českého právního řádu transponována zákonem č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti (dále jen „ZSIS“). Ten stanovuje podmínky,
za kterých jsou za jimi přenášené či ukládané informace odpovědní následující
poskytovatelé tzv. služeb informační společnosti:
Poskytovatelé služeb spočívajících v přenosu informací přes internet nebo ve

1)

zprostředkování přístupu k internetu
Jde tedy o subjekty, které ve své podstatě zajišťují přenos dat přes internet a
příp. poskytují pro tento účel komunikační infrastrukturu - v praxi mezi poskytovatele
služeb tohoto typu patří zejména poskytovatelé internetového připojení (ale také např.
provozovatelé tzv. instant messengerů88). Tito poskytovatelé jsou dle § 3 ZSIS
odpovědní za obsah přenášených informací, pokud:
-

přenos daných informací sami iniciují,

-

zvolí uživatele (tzn. adresáta) daných informací nebo

-

zvolí nebo změní obsah přenášené informace.
Pokud tedy poskytovatel jedním z výše popsaných způsobů aktivně neovlivňuje

přenos protiprávního obsahu, je jeho odpovědnost vyloučena.

88

POLČÁK, Radim. Právo na internetu: spam a odpovědnost ISP. Vyd. 1. Brno: ComputerPress, 2007.
Právo a IT. ISBN 978-80-251-1777-4, str. 76
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Provozovatelé tzv. cache serverů

2)

ZSIS dále upravuje odpovědnost osob zajišťujících tzv. (web) caching. Caching
je činnost, která, jak již bylo popsáno v podkapitole 6.1.4. ve vztahu k právu USA,
spočívá v dočasném ukládání obsahu internetových stránek na cache servery, které jsou
zpravidla geograficky blíže uživateli. Uživatel, který si chce prohlédnout/stáhnout obsah
dané internetové stránky, tak tento obsah stáhne z cache serveru (a ne ze serveru, na
kterém je obsah dané webové stránky původně uložen). V konečném důsledku tak toto
„meziukládání“ umožňuje zrychlit odezvu dané internetové stránky a snížit, resp.
rozložit komunikační zátěž, která je představována všemi uživateli, kteří se snaží
v jednu chvíli danou stránku zobrazit. Laicky řečeno tedy jde o ukládání obsahu
internetových stránek „na půli cesty“ mezi serverem, na kterém jsou daná data původně
uložena, a uživatelem.
ZSIS v § 4 stanovuje, že osoba provádějící caching je za dočasně uložený obsah
odpovědná, pokud:
-

změní obsah informace,

-

nevyhoví podmínkám přístupu k informaci,

-

nedodržuje pravidla o aktualizaci informace, která jsou obecně uznávána a
používána v příslušném odvětví,

-

překročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané v
příslušném odvětví s cílem získat údaje o užívání informace, nebo

-

ihned nepřijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené informace nebo ke
znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím místě
přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nařídil
stažení či znemožnění přístupu k této informaci.

3) Provozovatelé internetových úložišť souborů – tzv. filehosting
Velmi významnou roli v šíření pirátského softwaru hrají provozovatelé
internetových úložišť souborů, tedy osoby poskytující tzv. filehosting, jelikož jde, jak
již bylo zmíněno, o jeden ze základních způsobů šíření souborů přes internet.
Tento provozovatel internetového úložiště, ale i poskytovatel jiné služby, která
je spojena s ukládáním souborů poskytnutých uživateli na server (internetové sociální
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sítě apod.), je dle ustanovení § 5 ZSIS za soubory uložené na žádost uživatele
odpovědný, pokud:
-

mohl vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět,
že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní,

-

pokud se prokazatelně dozvěděl o protiprávní povaze obsahu ukládaných
informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré
kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění
takovýchto informací, nebo

-

pokud vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na činnost uživatele
(nehledě na to, zda mohl o protiprávním obsahu vědět či nikoliv)
Výše popsané podmínky, za kterých jsou poskytovatelé služeb odpovědní za

digitální obsah, jsou pak doplněny ustanovením § 6 ZSIS, které výslovně stanovuje, že
poskytovatelé služeb informační společnosti nejsou povinni na přenášený, resp.
ukládaný digitální obsah dohlížet, ani nejsou povinni protiprávní obsah aktivně
vyhledávat. To bylo ostatně dále rozvedeno a potvrzeno Soudním dvorem EU ve věci
C-70/10, ScarletExtended vs. SABAM, a ve věci C-360/10, SABAM vs. Netlog NV.
SDEU

v těchto

řízeních

(v

případě

ScarletExtended

šlo

o

poskytovatele

filehostingových služeb, v případě Netlog o poskytovatele internetového připojení)
potvrdil a dále rozvedl, že poskytovatelům služeb informační společnosti nelze uložit
povinnost zavést systém filtrování ...
-

ukládaných či přenášených (včetně přenosu za pomoci P2P sítí) informací,

-

použitelný vůči všem zákazníkům bez rozdílu,

-

preventivně,

-

výlučně na jeho (tzn. poskytovatelovy) náklady a

-

bez časového omezení.
Tento zákaz ukládat poskytovatelům služeb povinnost dohledu tedy platí pouze

pro povinnosti obecné povahy. Netýká se povinnosti zasáhnout ve zvláštních
(konkrétních) případech.89 Vedle tohoto vyloučení obecné povinnosti dohledu totiž
směrnice 2000/31/ES, kterou ZSIS transponuje, stanovuje, že orgán veřejné moci
členského státu může poskytovateli služeb informační společnosti uložit povinnost, aby

89

Směrnice 2000/31/ES o elektronickém obchodu, odst. 47 odůvodnění
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sdělil příslušným orgánům veřejné moci na jejich žádost informace o protizákonných
aktivitách příjemců jeho služeb a informace, na jejichž základě lze zjistit totožnost
těchto příjemců. ZSIS sice tyto povinnosti poskytovatele služeb ve vztahu ke
konkrétnímu protiprávnímu obsahu výslovně nepřevzal, informační povinnost je však
obsažena v ustanovení § 40 odst. 1 písm. c) autorského zákona; stejně tak je dána
povinnost poskytovat orgánům činným v trestním řízení součinnost (§ 8 zák. č.
141/1961 Sb., trestní řád).
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9.

Závěr

Cílem této práce je v prvé řadě, jak již bylo uvedeno v jejím úvodu, co
nejkomplexněji popsat jednotlivé aspekty právní ochrany počítačových programů
v právním řádu ČR, EU a také USA.
Co se týče srovnání právní ochrany počítačových programů v českém (resp.
evropském) právu a právu USA, tak ačkoliv obecně platí, že jde o diametrálně odlišné
právní systémy (což platí i o autorském právu), tak se dá dojít k závěru, že ochrana
softwaru funguje na obou březích Atlantiku značně podobně. Shodná je ochrana
počítačového programu vyjádřeného ve formě zdrojového, resp. strojového kódu (to je
ostatně odrazem sjednocené úpravy v mezinárodních úmluvách). Velmi podobná je také
právní úprava povolených zásahů do počítačového programu v rámci zákonných licencí
(např. reverzní inženýrství), ale i úprava odpovědnosti poskytovatelů specifických
online služeb (v českém právu nazývaných službami informační společnosti).
Podstatným rozdílem však je registrační princip v autorském právu USA a
výhody

z této

registrace

vyplývající

(přesněji

řečeno

nevýhody

vyplývající

z neregistrace). Formálně autorská práva k počítačovému programu v USA vznikají
stejně jako v Evropě – tedy v momentu vytvoření počítačového programu v objektivně
vnímatelné podobě. Jelikož je ale soudní ochrana neregistrovaného autorského díla
v USA značně ztížena (ať už úplnou nemožností podat k soudu žalobu pro porušení
neregistrovaného autorského díla, které je původem z USA, nebo nemožností získat i
v případě výhry úhradu nákladů soudního řízení – viz podkapitola 6.1.3. této práce), je
registrace autorského díla v USA víceméně nutná. Takovýto režim - kde autorské dílo je
sice formálně chráněno již od svého vzniku, v praxi však tuto ochranu bez registrace
nelze uplatnit vůbec, nebo s velkými náklady - představuje poněkud zvláštní kompromis
mezi formální a neformální ochranou autorských práv.
Aktuálním zůstane i v budoucnu problematika softwarového pirátství. Je
nepochybné, že jde o faktor, který představuje zápornou položku v ekonomice
kterékoliv země. Otázkou je, zda v boji s šířením pirátského softwaru někdy dojde
k výraznějšímu posunu – současný stav totiž podle mého názoru zatím spíše napovídá,
že jde o boj s větrnými mlýny.
V neposlední řadě pak bude také zajímavé sledovat další vývoj v rozhodovací
praxi Evropského patentového úřadu ve vztahu k softwarovým patentům, a zda vůbec
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na mezinárodní úrovni dojde k legislativnímu „posvěcení“ této praxe – Evropskou
komisí navrhovaná směrnice o patentovatelnosti počítačem implementovaných
vynálezů totiž ztroskotala a je přinejmenším nejisté, zda budou podobné snahy
v budoucnu úspěšnější. Zatím tedy vypadá, že bude trvat současný stav, kdy Evropský
patentový úřad uděluje počítačovým programům (přesněji řečeno „počítačem
implementovaným vynálezům“) patentovou ochranu, ačkoliv dokument v této
souvislosti nejrelevantnější, Evropská patentová úmluva, výslovně říká, že počítačové
programy patentovatelným vynálezem nejsou.
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11. Shrnutí / Summary

Název závěrečné práce:

Autorskoprávní ochrana počítačových programů

Obecným cílem této práce je popsat nejdůležitější aspekty právní ochrany
počítačových programů, a to zejména ochrany autorskoprávní. Věnuji se v této práci
tomu, v jaké podobě je počítačový program chráněn, které činnosti jsou ve vztahu
k němu povoleny ze zákona a co již představuje neoprávněný zásah do autorských práv
k počítačovému programu.
Vedle autorskoprávního režimu počítačových programů jsem se však snažil také
stručně popsat jejich patentovou ochranu. Jde totiž o téma, které ještě nedávno bylo
v Evropě předmětem vášnivých diskuzí a i v budoucnu lze v této oblasti očekávat další
vývoj, zejména co se týče rozhodovací praxe Evropského patentového úřadu a možného
legislativního zakotvení patentové ochrany softwaru na úrovni Evropské unie.
Výše uvedené jsem zkoumal v rámci českého práva (v úzké vazbě na právo
Evropské unie), ale také v rámci práva USA. Dalším dílčím cílem této práce tak bylo
srovnat právní ochranu softwaru v USA oproti právu ČR (potažmo EU).
V neposlední řadě je pak v této práci popisována problematika softwarového
pirátství, tj. nezákonného šíření a užívání počítačových programů – konkrétně se věnuji
tomu, co spadá pod pojem „softwarové pirátství“, ekonomickým dopadům této činnosti
a odpovědnosti jednotlivých zapojených subjektů.

The title of this diploma thesis:

Copyright protection of computer programs

The general purpose of this thesis is to describe the most important aspects of
the legal protection of computer programs, particularly the aspects of copyright
protection. In this thesis I describe the form in which a computer program is protected,
the activities that are permitted by law in relation to a computer program and what
activities constitute an unauthorised intereference with author´s rights.
In addition to the copyright regime I also briefly described patent protection of
computer programs, since it recently was subject to heated discussions in Europe and
we can anticipate further development in this matter in the future, especially with regard
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to the decision-making practice of the European Patent Office and possible legislative
establishment of patent protection of software at EU level.
I have analyzed the above mentioned aspects under the Czech law (in close
relation to the law of EU) but also under the law of the USA. Therefore, another aim of
this thesis was to compare the legal protection of software in the USA and in the Czech
Republic (EU respectively).
Finally, this thesis also describes the issue called „software piracy“, i.e. illegal
distribution and use of computer programs. More specifically, I describe what falls
under the term „software piracy“, its economical impact and legal responsibility of the
persons involved in the software piracy.
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