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Úvod
Dnešní člověk žije v informačním a technologickém věku. Společnost, ve které
žijeme, je zcela zásadně ovlivněna prudkým technologickým rozvojem v posledních
zhruba sto letech. Všichni jsme na každém kroku obklopeni moderními technologiemi a
často si tuto skutečnost ani neuvědomujeme. Technologie se staly běžnou součástí našich
každodenních životů.
Vývoj v oblasti techniky mimo jiné přinesl i efektivnější možnosti šíření a sdílení
informací. Tyto nové možnosti umožňují každému z nás přijímat takřka neomezená
kvanta informací. Nezměnilo se však jen množství informací, které můžeme získat, ale i
rychlost, jakou se tyto informace šíří. S lehkou nadsázkou se dá říci, že dnes lze získat
jakoukoliv informaci, a to okamžitě a odkudkoliv.
Pěkný doklad tohoto vývoje představuje proces vzniku této diplomové práce.
K jejímu vypracování používám jednak klasický stolní počítač, pracuji-li doma, a jednak
přenosný počítač, jenž využívám při práci například v knihovně. K synchronizaci dat
mezi těmito dvěma zařízeními využívám cloudového úložiště, které mi mimo jiné
umožňuje pracovat z jakéhokoliv zařízení s přístupem k internetu. Při práci mám možnost
pracovat se zdroji, které by pro mne bez existence internetu byly obtížně dostupné a
nezřídka bych se třeba o jejich existenci ani nedozvěděl. Oproti tomu ještě moji rodiče
zpracovávali své diplomové práce na psacím stroji a obrazová příloha se skládala
z vlepených fotografií, a to vše pochopitelně bez využití internetu.
Za jakýsi pomyslný motor tohoto pokroku bychom mohli označit počítač. Stroj
původně určený k provádění náročných výpočtů se během necelých sto let proměnil
v jakýsi univerzální nástroj dnešní doby. Počítače najdeme takřka všude okolo nás a
využíváme je takřka při všech činnostech. Průmyslová výroba se dnes neobejde bez
automatizovaných výrobních linek. Poskytovatelé služeb potřebují snadno, rychle a levně
komunikovat se svými klienty. V tomto výčtu bych mohl pokračovat dále, nicméně závěr,
který z tohoto plyne, je zjevný, počítače se staly klíčovým prvkem zejména pro
ekonomický rozvoj.
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Nicméně je třeba mít na paměti, že počítač bez počítačového programu je jako
tělo bez duše. Právě sofistikované počítačové programy představují klíčový prvek, který
umožňuje využívat počítač tak, jak je dnes běžné.
Vývoj počítačových programů vyžaduje značné finanční investice, technologické
zázemí a v neposlední řadě i vysoce kvalifikované pracovníky. K zajištění těchto
podmínek je v tržním prostředí nutné, aby měli společnosti a jednotlivci vyvíjející
počítačové programy zajištěn přiměřený zisk, tedy přiměřenou odměnu.
Zatímco vývoj počítačových programů je činnost náročná na zdroje, jejich
kopírování lze provádět s velmi nízkými náklady. Z tohoto důvodu je nezbytné
počítačové programy chránit. Na druhou stranu je nutné zajistit, aby ochrana poskytovaná
počítačovým programům nestála v cestě dalšímu rozvoji tohoto odvětví.
K zajištění ochrany počítačových programů bylo vytvořeno mnoho nástrojů, a to
jak právních, tak neprávních. Jeden z nejvýznamnějších právních nástrojů představuje
autorskoprávní ochrana počítačových programů, a právě o něm bude dále pojednáno.
Cílem této práce je přiblížit čtenářům problematiku autorskoprávní ochrany
počítačových programů tak, jak je zakotvena v rámci našeho práva v rámci zákona
č. 121/2000 Sb. S přihlédnutím k úpravě na úrovni Evropské unie a mezinárodního
společenství. Tento text je rozdělen do šesti kapitol, které postupně uvedou čtenáře do
předmětné problematiky.
Nejprve by práce měla čtenáři přiblížit a vysvětlit základní pojmy zejména
technického charakteru používané dále v textu.
Po této úvodní kapitole se práce bude věnovat základnímu kameni autorskoprávní
ochrany počítačových programů a to počítačovému programu jako předmětu ochrany a
povaze této autorskoprávní ochrany. Kapitola si mimo jiné klade za cíl seznámit čtenáře
s problematikou chránitelných a nechránitelných prvků počítačového programu.
Následující kapitola by měla čtenáři přiblížit autorství počítačového programu.
Nejprve by měla představit teoretickou koncepci autorství a následně se bude věnovat
rozboru vývoje počítačového programu z pohledu prováděných činností a jejich povahy
z pohledu autorského práva.
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V pořadí čtvrtá kapitola se bude zabývat obsahem autorského práva
k počítačovému programu. V jejím rámci bude pojednáno o problematice vyčerpání práva
na rozšiřování počítačového programu z pohledu judikatury SDEU.
Pátá kapitola se zaměří na aspekty ochrany počítačových programů ve světle
úpravy zvláštních druhů děl.
Závěrečná kapitola této práce pojedná o samotných nástrojích ochrany autorského
práva k počítačovým programům.
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1.

Základní pojmy
Problematika autorskoprávní ochrany počítačových programů je neoddělitelně

spjata s technickou stránkou věci, která se navíc vyznačuje značnou dynamikou vývoje.
Zákonodárce a orgány aplikující právo jsou tedy zpravidla nuceni pracovat s pojmy, které
nemají jasné právní vymezení. Jejich interpretace tak závisí především na doktrinárním
výkladu a aplikační praxi. Přitom výklad těchto pojmů musí reflektovat jejich technickou
podstatu, která se může v čase vyvíjet. Tato kapitola stručně nastiňuje podstatu některých
klíčových pojmů, které jsou užívány v rámci právní úpravy nebo jsou používány dále
v této práci.

1.1.

Počítačový program
Česká právní úprava pojem počítačový program nijak nedefinuje. Nicméně

některé právní řády se o definici tohoto pojmu pokoušejí. Například dosud účinný
slovenský autorský zákon č. 618/2003 Z.z. definuje počítačový program takto:
„Počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v
počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo
v strojovom kóde…“1. I nově schválený slovenský autorský zákon č. 185/2015 Z.z. se
drží této koncepce a definuje počítačový program jako: „… súbor príkazov a inštrukcií
vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo
v podobnom technickom zariadení, je chránený podľa tohto zákona, ak je výsledkom
tvorivej duševnej činnosti autora.“2
Vynechání legální definice počítačového programu v právním řádu poskytuje
právní úpravě flexibilitu a pojem počítačový program tak lze vykládat vždy v souladu
s chápáním tohoto pojmu v čase konkrétní aplikace. Na druhou stanu legální definice jistě
poskytuje vyšší míru právní jistoty.
Zvolit vhodnou legální definici pojmu počítačový program nemusí být snadné
vzhledem k tomu, že neexistuje jedna obecně přijímané definice. Pro ilustraci uvádím
níže další definice pojmu počítačový program.

1
2

§ 5 odst. 8 zákona č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
§ 87 odst. 1 věta první zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon.
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Standard ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software – vocabulary definuje
počítačový program jako kombinaci počítačových instrukcí a datových deklarací, které
umožňují počítači provádět výpočetní nebo řídící funkce.3
Encyclopaedia Britannica vymezuje pojem počítačový program jako detailní plán
nebo proceduru pro řešení problému pomocí počítače, jednoznačnou, uspořádanou
sekvenci výpočetních instrukcí nezbytnou k dosažení takového výsledku.4
V Právnickém slovníku lze nalézt následující definici: „Počítačový program je
série instrukcí, které řídí nebo podmiňují operace počítače.“5

1.2.

Zdrojový kód
Standard ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software – vocabulary definuje

zdrojový kód jako soubor instrukcí a datových deklarací ve formě způsobilé jako vstup
assembleru, kompilátoru nebo jiného překladače.6
Jinou definici, která se zaměřuje spíše na činnost programátora než na technickou
stránku, uvádí The Linux Information Project. Dle této definice představuje zdrojový kód
verzi počítačového program tak, jak ji původně zapsal programátor ve formě prostého
textu.7
Každá z výše uvedených definic se na pojem zdrojového kódu dívá z jiného úhlu.
Zatímco první definice akcentuje technickou funkci zdrojového kódu, tedy zejména jeho
způsobilost k překladu do strojového kódu, druhá definice se zaměřuje na povahu
zdrojového kódu jako produktu programátora.
Ve světle výše uvedených definic tak lze chápat zdrojový kód zpravidla jako
vyjádření počítačového programu formou zápisu instrukcí a datových deklarací tvořících

ISO/IEC/IEEE 24765:2010. Systems and software engineering: Vocabulary. Ženeva: International Organization for Standardization,
2010. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-1:v1:en; původní text: „3.522 Computer program: a
combination of computer instructions and data definitions that enable computer hardware to perform computational or control
functions“
4
Computer program. ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, Inc. Encyclopædia Britannica Online [online]. 2015 [cit. 2015-04-10].
Dostupné z: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/130654/computer-program
5
HENDRYCH, Dušan a Josef FIALA. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, xxii, 1459 s. Beckovy
odborné slovníky. ISBN 9788074000591.
6
ISO/IEC/IEEE 24765:2010. Systems and software engineering: Vocabulary. Ženeva: International Organization for Standardization,
2010. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-1:v1:en; původní text: „3.2817 Source code: computer
instructions and data definitions expressed in a form suitable for input to an assembler, compiler, or other translator“
7
Source Code Definition. THE LINUX INFORMATION PROJECT. The Linux Information Project [online]. 2004, 14. 2. 2006 [cit.
2015-04-07]. Dostupné z: http://www.linfo.org/source_code.html
3
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tento program, který je srozumitelný člověku. Abychom mohli mluvit o zdrojovém kódu,
musí být takový zápis počítačového programu přeložitelný do strojového kódu nebo
přímo interpretovatelný8.
Výše uvedená definice kombinující oba nastíněné přístupy zahrnuje nejčastější
formy zdrojového kódu, které si pod tímto pojmem běžně představíme. Nicméně každá z
výše zmíněných definic zahrnuje i případy, u nichž podřazení pod pojem zdrojový kód
není tak zřejmé.
Pod první z uvedených definic lze například zahrnout i různé technické formy
vytvářené během překladu. Například zdrojový kód zapsaný v jazyce JAVA se zpravidla
nejprve překládá do tzv. JAVA bytecode. V této podobě již je počítačový program
spustitelný v rámci JAVA Virtual Machine, která takový kód buďto přímo interpretuje
nebo dle potřeby překládá do strojového kódu. Vyjádření počítačového programu
v JAVA bytecode bude vyhovovat požadavkům první výše uvedené definice, avšak
vzhledem k tomu, že tato forma bude již zpravidla představovat výstup kompilátoru,
nepůjde již o původní kód vytvořený programátorem, a tedy nebude vyhovovat
podmínkám druhé z výše uvedených definic.
Opačný

případ

nastane

v

případě

vyjádření

počítačového

programu

v tzv. pseudokódu9. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o počítačový program zapsaný
programátorem ve formě prostého textu, bude vyhovovat druhé z výše uvedených definic
zdrojového kódu, nicméně tento kód nepůjde přeložit kompilátorem do strojového kódu
ani interpretovat, a tak nebude vyhovovat požadavkům první z výše uvedených definic.

Interpretace představuje techniku provádění počítačového programu, která nepředpokládá překlad zdrojového kódu do strojového
kódu, ale spočívá v provádění instrukcí programu pomocí jiného programu zvaného interpreter. Více o interpretaci např. Interpreter
(computing). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-04-08].
Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_%28computing%29
9
Pseudokód představuje neformální způsob popisu počítačového programu, který vychází zpravidla z některého z programovacích
jazyků, ale nemusí se plně řídit jeho syntaktickými pravidly. Při popisu počítačového programu v pseudokódu dochází i jistým
zjednodušením, zejména vynechávání rutinních operací, některých datových definic a podobně. Pseudokód tak nebude zpravidla
přeložitelný do strojového kódu.
8
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1.3.

Strojový kód
Standard ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software – vocabulary definuje

strojový kód10 jako počítačové instrukce a datové deklarace vyjádřené ve formě
rozpoznatelné procesorovou jednotkou počítače.
Definičním znakem strojového kódu je, že jej umí interpretovat přímo počítač,
tímto se odlišuje od zdrojového kódu, který není pro počítač přímo srozumitelný. Dalším
rozdílem je, že zdrojový kód je zpravidla přenositelný mezi různými hardwarovými
platformami11, kdežto strojový kód využívá konkrétní instrukční sadu, a tedy je
srozumitelný pouze pro procesory, které tuto instrukční sadu podporují.

1.4.

Rozhraní
Rozhraní (anglicky „interface“) lze definovat jako společnou hranici mezi dvěma

funkčními celky popsané různými vlastnostmi, které se týkají funkcí, výměn fyzických
signálů a dalšími charakteristikami.12
Pojmovým znakem rozhraní je, že propojuje různé entity mezi sebou nebo
umožňuje toto propojení. Rozhraní v obecné rovině popsané výše představuje pojem,
jehož obsah se mění v kontextu propojených entit. Můžeme tak rozlišovat například
rozhraní mezi dvěma počítačovými programy, mezi počítačovým programem a člověkem
(uživatelské rozhraní) nebo například rozhraní mezi počítačem a jiným hardwarovým
zařízením.
Budeme-li hovořit o rozhraní počítačového programu, lze tento pojem chápat ve
dvojím smyslu. Jednak jako abstraktní způsob, jakým počítačový program komunikuje
s jinou entitou, tedy soubor vstupů, kterým počítačový program rozumí a umí je

ISO/IEC/IEEE 24765:2010. Systems and software engineering: Vocabulary. Ženeva: International Organization for
Standardization, 2010. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-1:v1:en; původní text: „3.1652
machine code:. computer instructions and data definitions expressed in a form that can be recognized by the processing unit of a
computer“
11
Při existenci vhodného kompilátoru
12
ISO/IEC/IEEE 24765:2010. Systems and software engineering: Vocabulary. Ženeva: International Organization for
Standardization, 2010. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-1:v1:en; původní text: „3.1480
interface 1.: a shared boundary between two functional units, defined by various characteristics pertaining to the functions, physical
signal exchanges, and other characteristics“
10
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interpretovat, a výstupů, tedy dat, jež počítačový program poskytuje. A dále také jako
součást počítačového programu, která zajišťuje tuto interakci.13

1.5.

Grafické uživatelské rozhraní
Grafické uživatelské rozhraní představuje druh rozhraní, který umožňuje

komunikaci mezi člověkem a počítačovým programem (případně počítačem) a za tímto
účelem využívá grafických prvků (ikon, tlačítek, textu apod.).14

2.

Počítačový program jako autorské dílo
Jako nástroj ochrany počítačových programů bylo na mezinárodní úrovni zvoleno

autorské právo. Z této koncepce následně vyšla i harmonizační úprava na úrovni
Evropské unie a vnitrostátní právo České republiky. Tato kapitola si klade za cíl přiblížit
čtenáři podmínky, za nichž je počítačový program chráněn autorským právem dle AutZ,
a dále také povahu a rozsah jeho autorskoprávní ochrany.

2.1.

Podmínky autorskoprávní ochrany počítačových programů
AutZ obecně neposkytuje ochranu libovolnému duševnímu výtvoru člověka, ale

klade určité požadavky, které musí tento výtvor splňovat, aby mu byla přiznána
autorskoprávní ochrana dle tohoto zákona.
AutZ chrání takové duševní výtvory, které označuje jako díla, a jejich definici
můžeme nalézt v § 2 tohoto zákona. Základní kritéria jsou stanovena v § 2 odst. 1 AutZ,
který k tomu uvádí: „Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké
a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v
jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně,
bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen “dílo“).“ Ustanovení
ISO/IEC/IEEE 24765:2010. Systems and software engineering: Vocabulary. Ženeva: International Organization for
Standardization, 2010. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-1:v1:en; původní text: „3.1480
interface 2.: a hardware or software component that connects two or more other components for the purpose of passing information
from one to the other“
14
obdobně ISO/IEC/IEEE 24765:2010. Systems and software engineering: Vocabulary. Ženeva: International Organization for
Standardization, 2010. Dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec-ieee:24765:ed-1:v1:en; původní text: „3.3249 user
interface 1.: an interface that enables information to be passed between a human user and hardware or software components of a
computer systém“ a Graphical user interface. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2015 [cit. 2015-05-27]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface
13
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§ 2 odst. 1 AutZ dále definici rozvádí příkladným výčtem některých druhů děl dle jejich
způsobu vyjádření, jimž poskytuje ochranu. Mezi těmito příklady můžeme nalézt zejména
dílo slovesné (vyjádřené řečí nebo písmem), dílo hudební, dílo dramatické, dílo
fotografické, dílo audiovizuální, dílo kinematografické, dílo výtvarné a další15.
Okruh duševních výtvorů chráněných dle AutZ však není omezen pouze výše
uvedenou definicí. AutZ dále tuto definici rozšiřuje ještě o tzv. fiktivní díla16 nebo také
quasidíla17. Jedná se o duševní výtvory, které v zásadě nesplňují definiční znaky díla dle
§ 2 odst. 1 AutZ, nicméně zákonodárce jim přesto pomocí právní fikce přiznává stejnou
ochranu jako dílům, zejména pro jejich ekonomický význam.18 Tato úprava vychází
z mezinárodních závazků19 České republiky a z transpozice směrnic EU20.
AutZ tak v rámci svého § 2 odst. 2 zakotvuje právní fikci, že za dílo se považuje
také počítačový program, databáze21 a fotografie22 (a dílo vyjádřené postupem podobným
fotografii). Pro ochranu těchto duševních výtvorů však nepožaduje splnění podmínky
jedinečnosti, jako je tomu u děl dle § 2 odst. 1 AutZ. Postačuje, když takové duševní
výtvory budou původní, v tom smyslu, že jsou vlastním duševním výtvorem autora.
Dále AutZ ještě poskytuje ochranu dílům souborným 23 a dílům vzniklým tvůrčím
zpracováním díla jiného, včetně jeho překladu do jiného jazyka24.
V kontextu autorskoprávní ochrany počítačových programů je nutné si uvědomit,
že zvláštní úprava podmínek ochrany počítačového programu jako fiktivního díla dle § 2
odst. 2 AutZ nevylučuje skutečnost, že by počítačový program mohl být chráněn

Pro úplný výčet viz § 2 odst. 1 věta druhá AutZ
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 35 – 36. ISBN 978-80-7179-608-4.
17
Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání podle
stavu k 1. 9. 2005. s. 50. Praha: Linde, 2003, ISBN 80-7201-546-X.
18
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 35 – 36. ISBN 978-80-7179-608-4.
19
Zejména z dohody TRIPS a Smlouvy WIPO o právu autorském.
20
Zejména Směrnice o ochraně počítačových programů, směrnice č. 96/9/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. 3. 1996 o
právní ochraně databází, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského
práva a určitých práv s ním souvisejících.
21
Podmínky pro ochranu databáze popisuje § 2 odst. 2 AutZ takto: „Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu
autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny
elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným.“
22
Podmínky pro ochranu fotografie a díla vyjádřeného postupem podobným fotografii popisuje § 2 odst. 2 AutZ následovně:
„Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo
fotografické.“ Dále také srov. čl. 6 Směrnice o době ochrany.
23
Viz § 2 odst. 5 AutZ
24
Viz § 2 odst. 4 AutZ
15
16
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v souladu s § 2 odst. 1 AutZ. Samozřejmě za předpokladu, že splní podmínky tam
uvedené, zejména podmínku jedinečnosti.
Z pohledu autorskoprávní ochrany počítačových programů dle AutZ lze tedy
počítačové programy rozdělit do tří skupin, které budou níže specifikovány. 25 Přitom
prvním dvěma skupinám přiznává AutZ ochranu. Třetí skupině AutZ z níže uvedených
důvodů ochranu neposkytuje.
První skupinu tvoří počítačové programy, které splní všechny definiční znaky
autorského díla stanovené v § 2 odst. 1 AutZ. Přitom není třeba zkoumat povahu
programu jako díla vědeckého nebo uměleckého, protože v souladu s § 65 odst. 1 AutZ
bude vždy chráněn jako by šlo o dílo literární.26 Na takové počítačové programy bude
zcela uplatněn režim plné autorskoprávní ochrany s přihlédnutím ke zvláštní úpravě
zohledňující specifika počítačových programů (např. § 58 odst. 7, § 65, § 66 AutZ).
Druhá skupina obsahuje počítačové programy, které nesplňují požadavky kladené
na dílo dle AutZ, nicméně splňují podmínky ochrany jako fiktivní dílo dle § 2 odst. 2
AutZ. I v tomto případě bude takovému počítačovému programu v souladu s § 65 odst. 1
AutZ poskytována ochrana jako by se jednalo o dílo literární. Kvantitativně půjde o
skupinu značně širší než první jmenovaná, neb podmínka jedinečnosti je vzhledem
k omezené tvůrčí svobodě programátora obtížněji splnitelná než podmínka původnosti.
Třetí skupinu představují počítačové programy nesplňující ani podmínky kladené
AutZ na dílo ani podmínky stanovené pro fiktivní díla. Takovým programům neposkytuje
AutZ žádnou ochranu, nicméně nelze vyloučit, že takové počítačové programy budou
podléhat ochraně v rámci jiných institutů (např. obchodní tajemství). Do této skupiny
budou patřit zejména programy rutinního charakteru, u nichž převáží determinovanost
daná technologickými faktory před tvůrčí činností programátora.
Shrneme-li výše uvedené, dojdeme k závěru, že AutZ poskytuje ochranu
počítačovým programům, jež splňují následující podmínky:


25
26

jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora (jedinečnost) nebo

Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 37 – 38. ISBN 978-80-7179-608-4.
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 621. ISBN 978-80-7179-608-4.
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jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním
výtvorem (původnost) a



jsou vyjádřeny v jakékoliv objektivně vnímatelné formě, trvale nebo
dočasně.

Podmínka vyjádření v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě je kumulativní
k oběma výše uvedeným kritériím, tedy jedinečnosti i původnosti. Tato podmínka jednak
plyne přímo z definice díla dle § 2 odst. 1 AutZ a z ustanovení § 9 odst. 1 AutZ, z nichž
vyplývá, že dokud nedojde k vyjádření díla, nevzniká ani jeho autorskoprávní ochrana.
AutZ podmínku jedinečnosti autorského díla nijak blíže nerozvádí a k její povaze
mlčí i důvodová zpráva. Jedinečnost autorského díla vychází ze skutečnosti, že autorské
dílo jako výtvor tvůrčí duševní činnosti je odrazem individuálních autorových tvůrčích
kvalit27. Pojmový znak jedinečnosti díla je třeba chápat ve smyslu statistické jedinečnosti.
Tedy, že je prakticky vyloučeno, aby dva odlišní autoři nezávisle na sobě dospěli ke
shodnému tvůrčímu výsledku.28 Je tedy vyloučeno, aby byla poskytnuta autorskoprávní
ochrana dvěma stejným nebo skoro stejným dílům. V takovém případě bude vždy jedno
z takových děl originál a druhé plagiát.
K povaze pojmu původnosti AutZ také příliš vodítek neposkytuje a důvodová
zpráva k zákonu opět nic nového nepřináší. Nicméně je zřejmé, že toto kritérium bylo do
AutZ včleněno na základě transpozice evropských předpisů (v kontextu počítačových
programů pak zejména Směrnice o ochraně počítačových programů). Sama Směrnice o
ochraně počítačových programů k pojmu původnosti uvádí: „Kritéria uplatňovaná při
zjišťování, zda počítačový program je nebo není původním dílem, by neměla obsahovat
žádné kvalitativní hodnocení nebo posuzování estetických vlastností programu.“29 Musí
se tedy jednat o výsledek nezávislé tvůrčí činnosti autora. Nesmí se jednat o plagiát,
nicméně již není vyloučeno, že nezávisle na sobě vzniknou dva stejné nebo skoro stejné
výtvory, přičemž budou oba chráněny stejnou měrou jako originály. Jedná se tedy o

KNAP, K., KUNZ, O. Mezinárodní právo autorské. 1. vydání. Praha : Academia, 1981. s 16
Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání podle
stavu k 1. 9. 2005. Praha: Linde, 2003, s. 42. ISBN 80-7201-546-X.
29
Viz bod 8 odůvodnění Směrnice o ochraně počítačových programů
27
28
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kritérium slabší než kritérium jedinečnosti. 30 Dochází tak ke značnému rozšíření okruhu
chráněných výtvorů a zároveň ke snížení úrovně ochrany (více dále v kapitole 2.2.).
Mimo výše uvedené vymezení předmětu ochrany, AutZ specifikuje i předměty,
jež ochraně dle tohoto zákona nepodléhají. V rámci § 2 odst. 6 AutZ uvádí demonstrativní
výčet výtvorů, jež ze své podstaty nesplňují definiční znaky díla: „Dílem podle tohoto
zákona není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě,
myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec,
statistický graf a podobný předmět sám o sobě.“ Ve vztahu k počítačovým programům
ještě AutZ uvádí zvláštní úpravu obsaženou v § 65 odst. 2 AutZ: „Myšlenky a principy,
na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou
podkladem jeho propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zákona chráněny.“
AutZ dále neposkytuje autorskoprávní ochranu dílům úředním31, u nichž je
veřejný zájem na vyloučení ochrany, a výtvorům tradiční lidové kultury32 za podmínek
uvedených v § 3 tohoto zákona.

2.2.

Povaha autorskoprávní ochrany počítačových programů
Jak vyplývá z výkladu uvedeného v předchozí kapitole, počítačové programy

nemusí vždy splňovat podmínky stanovené pro klasická autorská díla, přesto je jim
poskytována ochrana jako dílům, a to jako dílům literárním. Povahu této ochrany rozvádí
zvláštní úprava pro počítačové programy obsažená v rámci dílu 7 AutZ „Zvláštní
ustanovení o některých dílech“ (zejména § 65 AutZ). Tato zvláštní úprava reflektuje
zejména úpravu mezinárodní33 a úpravu na úrovni Evropské unie, zvláště pak Směrnici o
ochraně počítačových programů.
Mezinárodní úprava34 autorskoprávní ochrany počítačových programů vychází ze
zásady ochrany počítačového programu jako literárního díla dle Bernské úmluvy. Stejný
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 36 – 37. ISBN 978-80-7179-608-4.
§ 3 písm. a) AutZ definuje dílo úřední takto: “úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná
listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně
úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol
jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,“
32
Podmínky pro vyjmutí výtvoru tradiční lidové kultury z autorskoprávní ochrany vymezuje § 3 písm. b) AutZ: „výtvory tradiční
lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít takové dílo
lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.“
33
Zejména Smlouva WIPO o právu autorském a TRIPS
34
Srov. čl. 4 Smlouvy WIPO o právu autorském nebo čl. 1O odst. 1 TRIPS
30
31
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princip aplikuje dle bodu 6 svého odůvodnění Směrnice o ochraně počítačových
programů, která tuto zásadu vtěluje do ustanovení svého čl. 1 odst. 1.
Naše vnitrostátní právní úprava, která transponuje právě Směrnici o ochraně
počítačových programů a zároveň musí být v souladu s mezinárodními závazky České
republiky, zakotvuje zásadu ochrany počítačového programu jako díla literárního do § 65
odst. 1 AutZ35.
Dle § 65 odst. 1 AutZ je tedy počítačový program bez ohledu na formu jeho
vyjádření chráněn jako dílo literární. Počítačový program tak bude vždy chráněn jako by
se jednalo o literární dílo, i kdyby sám o sobě měl povahu díla jiného, případně by šlo jen
o dílo fiktivní. Přitom se nejedná o právní fikci, která by počítačový program podřazovala
pod díla literární. Pouze počítačovým programům je v konkrétních případech
poskytována taková ochrana, která by v těchto situacích byla poskytnuta dílům
literárním.36
Byť AutZ poskytuje počítačovým programům stejnou ochranu, jako by se jednalo
o díla literární, je třeba si uvědomit, že tento zákon neobsahuje žádnou zvláštní úpravu
ochrany literárních děl, která by byla pro počítačové programy relevantní.37 Počítačový
program tak bude chráněn v zásadě dle obecné úpravy ochrany dle AutZ. Tím, že AutZ
přiznává počítačovým programům ochranu jako literárním dílům, zároveň vylučuje
aplikaci zvláštních ustanovení určených pro jiné druhy děl než díla literární.
Počítačové programy se však nesporně liší od klasických děl literárních. AutZ
proto výše popsaný způsob ochrany modifikuje tak, aby reflektoval zejména technické
odlišnosti počítačových programů. Na počítačové programy se tak neužijí některá
ustanovení aplikovaná na literární díla38 a dále AutZ obsahuje zvláštní úpravu, která se
aplikuje pouze na počítačové programy. Zejména se jedná o ustanovení §§ 65 a 66 AutZ,
ale můžeme najít i jiná ustanovení např. § 58 odst. 7 AutZ. Tato zvláštní úprava se na
počítačový program uplatní vždy. Obsah této zvláštní úpravy bude rozebrán v příslušných
kapitolách níže.

§ 65 odst. 1 AutZ: „Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn
jako dílo literární.“
36
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 621 – 622. ISBN 978-80-7179-608-4.
37
Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání podle
stavu k 1. 9. 2005. Praha: Linde, 2003, s. 50. ISBN 80-7201-546-X.
38
Srov § 66 odst. 7 AutZ.
35

17

Autorské právo má absolutní povahu, tedy působí erga omnes.39 Tuto povahu si
plně zachová i právo k počítačovému programu, který splní znaky díla dle AutZ. Nicméně
v případě počítačových programů nesplňujících definiční znaky děl, kterým AutZ
poskytuje ochranu jako dílům v režimu děl fiktivních, bude ochrana takových
počítačových programů slabší.40 Jak zmíněno, kritéria ochrany stanovená pro fiktivní díla
totiž nevylučují vznik dvou shodných (nebo téměř shodných) počítačových programů a
ochrana tak bude přiznána oběma takovým počítačovým programům ve stejné míře.
V takovém případě však bude vyloučeno, aby si nositelé takových autorských práv
vzájemně do nich zasahovali. Právo autora jednoho ze shodných počítačových programů,
ale bude nutně omezeno právem autora druhého z těchto programů. Naopak pokud třetí
strana zasáhne do práva jednoho z takových autorů, vzhledem ke shodnosti předmětu
ochrany, dojde zároveň k zásahu i do práva druhého autora.

2.3.

Vznik autorskoprávní ochrany počítačových programů
AutZ dle §9 odst. 1 obecně spojuje vznik autorskoprávní ochrany díla s jeho

vyjádřením v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.41 AutZ tady ke vzniku autorského
práva nepožaduje splnění žádných formálních podmínek, jako je například registrace díla
u orgánu veřejné moci, a vychází tak ze zásady bezformálnosti vzniku autorskoprávní
ochrany.42 Vzhledem k tomu, že vyjádření v objektivně vnímatelné podobě je zároveň
pojmový znakem díla samotného, splývá tak vznik autorskoprávní ochrany a vznik díla
v jeden okamžik.43
Na rozdíl od klasických děl chráněných autorským právem, která jsou přímo
určená ke smyslovému vnímání (čtení, poslech, apod.) počítačový program plní svoji
funkci až ve spojení s technickým zařízením (hardware). Uživatel počítačového programu
jej smyslově vnímá pouze skrze uživatelské rozhraní zpravidla v podobě výsledků
prováděných operací, zobrazení dat, ovládacích prvků apod. Nicméně dle rozhodovací
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 4. 2007 sp. zn. 30 Cdo 739/2007: „Autorské právo je tzv. právem absolutním. Tvoří
součást skupiny práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, které jsou spolu s některými právy majetkovými součástmi vyšší třídy práv
duševního vlastnictví, jenž patří do globálního generálního systému práv ke všem statkům nehmotným. Právní postavení osoby
autorskoprávně oprávněné, tj. zejména autora, se vyznačuje tím, že takováto osoba vylučuje kohokoli jiného z jakéhokoli působení na
nehmotné dílo jí ovládané.“==
40
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 35 – 36. ISBN 978-80-7179-608-4.
41
§ 9 odst. 1 AutZ: „Právo autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě.“
42
Chaloupková, H., Holý, P. Autorský zákon : Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 20. ISBN 978-80-7400-432-2.
43
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 127. ISBN 978-80-7179-608-4.
39
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praxe SDEU tato smyslově vnímatelná vrstva počítačového programu nepředstavuje jeho
vyjádření.44 Prvotním vyjádřením počítačového programu, s nímž bude spojen vznik
autorskoprávní ochrany, zpravidla bude jeho vyjádření ve zdrojovém kódu.45 Počítačový
program ve zdrojovém kódu zpravidla není sám o sobě způsobilý býti spuštěn na počítači
a plnit tak svoji funkci46. Nicméně již v rámci vyjádření počítačového programu ve
zdrojovém kódu dojde k zachycení veškeré programátorské tvůrčí činnosti autora a
zároveň je skrze toto vyjádření vnímatelný patřičným odborníkem jako počítačový
program. Samotné převedení zdrojového kódu počítačového programu do strojového
kódu spustitelného na počítačovém zařízení představuje automatizovaný technologický
proces v zásadě nevyžadující žádné zásahy ze strany programátora, a tedy u něj absentuje
jakákoliv tvůrčí činnost.
Pro počítačové programy je vzhledem k délce jejich vývoje a potřebě značných
investic důležité, že AutZ neposkytuje ochranu jen počítačovým programům
dokončeným, ale v souladu s § 2 odst. 3 AutZ47 již všem jejich vývojovým fázím, jež
splní samy o sobě podmínky ochrany (viz kapitola 2.1). Tedy autorskoprávní ochrana je
poskytována počítačovému programu již před jeho dokončením v rámci jeho vývoje, a to
těm vývojovým fázím, které samy o sobě splní podmínky ochrany, zejména pak
podmínku původnosti.

2.4.

Chránitelné a nechránitelné prvky počítačového programu
Jak již bylo uvedeno v závěru kapitoly 2.1., autorské právo neposkytuje ochranu

některým prvkům děl (námět, myšlenka, princip, metoda, vědecká teorie, matematický
vzorec apod.) jako takovým. V kontextu počítačových programů je tedy tento princip
zakotven i v rámci zvláštní úpravy ochrany počítačových programů v rámci § 65 odst. 2
AutZ.
Výše uvedená úprava vychází z mezinárodní úpravy a úpravy na úrovni Evropské
unie. Tento princip najdeme zakotven například ve Smlouvě WIPO o právu autorském v
Blíže viz kapitola 2.4.1
Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.. Počítačové právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, xv, s. 20. Právo a hospodářství (C.H. Beck).
ISBN 80-717-9009-5.
46
Zdrojový kód je nejčastěji překládán do strojového kódu spustitelného na počítači, nicméně některé programovací jazyky umožňují
přímou interpretaci zdrojového kódu v jeho původní podobě pomocí speciálního počítačového programu (tzv. interpreteru).
47
§ 2 odst. 3 AutZ: „Právo autorské se vztahuje na dílo dokončené, jeho jednotlivé vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav,
pokud splňují podmínky podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2, jde-li o předměty práva autorského v něm uvedené.“
44
45
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jejím čl. 2: „Ochrana autorského práva se vztahuje na vyjádření, nikoliv však na
myšlenky, postupy, způsoby fungování nebo matematické pojmy jako takové.“ Také
dohoda TRIPS obsahuje obdobné ustanovení v rámci čl. 9 odst. 2: „Autorskoprávní
ochrana nebude poskytnuta myšlenkám, postupům, výrobním metodám nebo
matematickým pojmům jako takovým, nýbrž jejich vyjádření.“
Směrnice o ochraně počítačových programů stojí na stejných zásadách a ve
svém čl. 1 odst. 2 zakotvuje tento princip konkrétně ve vztahu k počítačovým programům:
„Ochrana podle této směrnice se vztahuje na vyjádření počítačového programu v
jakékoliv formě. 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.“
Ve srovnání s mezinárodní nebo evropskou úpravou si můžeme povšimnout, že
AutZ výslovně nezmiňuje přímo ochranu vyjádření díla (popř. počítačového programu).
Nicméně výkladem ustanovení § 2 odst. 1 a 2 AutZ ve spojení s § 9 odst. 1 AutZ lze
dospět ke stejnému závěru.
Autorské právo tedy nechrání pouhé myšlenky, principy, zásady, apod., nýbrž
jejich tvůrčí autorské vyjádření.48 V kontextu počítačových programů se toto tvůrčí
programátorské vyjádření promítne zejména do členění programu do jednotlivých
funkčních celků a jejich vzájemného propojení, výběru algoritmů a jejich implementace,
volby datových struktur a jejich provedení atd.49
Jak je uvedeno výše v kapitole 2.1, podmínkou ochrany dle AutZ je vyjádření
počítačového programu v objektivně vnímatelné podobě. S tvůrčím vyjádřením myšlenek
a principů, na nichž je počítačový program založen, je tak spojen vznik počítačového
programu jako předmětu ochrany dle AutZ. Tímto předmětem bude samozřejmě
počítačový program jako nehmotný statek. Nicméně jakákoli myslitelná forma uplatnění

Srov. § 2 odst. 6 a § 65 odst. 2 AutZ
Obdobně Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání
podle stavu k 1. 9. 2005. Praha: Linde, 2003. s. 190 – 191. ISBN 80-7201-546-X: „Naproti tomu je předmětem ochrany – obdobně
jako je chráněna vnitřní struktura literárního díla – vnitřní struktura počítačového programu tvořící jeho kostru a sestávající ze
zvolené posloupnosti příkazů a organizace modulů, a dále způsob komunikace s uživatelem (způsob zobrazení informací na
obrazovce)“ a také Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.. Počítačové právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, xv, 261 s. Právo a
hospodářství (C.H. Beck). ISBN 80-717-9009-5: „Při řešení problému individuality a původnosti programů vycházíme v praxi
z vlastního programu a jeho pojetí. Za rozhodující pro jeho posouzení považujeme: 1. strukturu a uspořádání programu (organizaci
dat, posloupnost příkazů, instrukcí a volbu algoritmů vyjádřenou ve zdrojovém textu nebo strojovém kódu), 2. způsob komunikace
s uživatelem („look and feel“ jako způsob, jakým se program prezentuje uživateli a jak s ním komunikuje, resp. Jak je jím užíván)
vyjádřený zobrazením na obrazovce a kritérií práce uživatele s programem.“.
48
49
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takové ochrany bude vždy záviset zejména na posuzování vyjádření takového
počítačového programu, neb právě skrze toto vyjádření se tento program stává objektivně
vnímatelným osobami odlišnými od autora.
2.4.1. Vyjádření počítačového programu
Vyjádření počítačového programu představuje jeho zachycení v podobě
umožňující, aby byl tento počítačový program vnímán osobami odlišnými od autora.
AutZ nepožaduje, aby takové vyjádření mělo trvalý charakter, a aprobuje i formy
vyjádření, jež jsou pomíjivé.50 Vyjádření počítačového programu bude nejčastěji
zachyceno v elektronické podobě, nicméně nelze vyloučit i jiné formy (například zápis
zdrojového kódu na papírovém podkladu).
Pojmovým znakem vyjádření počítačového programu (a díla obecně) je jeho
objektivní vnímatelnost.51 Vyjádření počítačového programu tedy musí být vnímatelné
lidskými smysly.52 Postačí však samotná potenciální vnímatelnost, aniž by bylo
vyžadováno, aby k vnímání ze strany nějaké osoby skutečně došlo.53 Také není nutné,
aby patřičná forma vyjádření byla srozumitelná všem, postačuje, aby byla srozumitelná
určité skupině osob k tomu patřičně způsobilých.54 V případě počítačového programu
například nebude jeho zápis ve zdrojovém kódu srozumitelný laikovi, ale pouze určité
skupině IT odborníků.
Úprava autorskoprávní ochrany počítačových programů dle dohody TRIPS
přiznává ochranu počítačovému programu vyjádřenému ve formě zdrojového nebo
strojového kódu55. Oproti tomu Smlouva WIPO o právu autorském vychází již z premisy
ochrany počítačového programu bez ohledu na způsob nebo formu jeho vyjádření 56.
Z této zásady vychází i úprava obsažená ve Směrnici o ochraně počítačových programů57
a do vnitrostátního práva ji přejímá i AutZ skrze ustanovení § 65 odst. 1.

Srov. § 2 odst. 1 AutZ: „… vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně,…“
Srov. § 2 odst. 1 AutZ
52
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 23. ISBN 978-80-7179-608-4.
53
Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání podle
stavu k 1. 9. 2005. Praha: Linde, 2003, s. 43. ISBN 80-7201-546-X.
54
Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.. Počítačové právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, xv, s. 19. Právo a hospodářství (C.H. Beck).
ISBN 80-717-9009-5.
55
Srov. čl. 10 odst. 1 TRIPS
56
Srov. čl. 4 Smlouvy WIPO o právu autorském
57
Srov. čl. 2 odst. 2 Směrnice o ochraně počítačových programů
50
51
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AutZ neposkytuje příliš interpretačních vodítek, ze kterých by bylo možné
vycházet při posuzování toho, co lze považovat za formu vyjádření počítačového
programu a co již nikoli. V tomto ohledu lze tedy vycházet z již zmíněných
mezinárodních předpisů a také z rozhodovací praxe soudů v konkrétních případech,
zejména pak z judikatury SDEU ve vztahu k režimu ochrany dle Směrnice o ochraně
počítačových programů.
Vyjdeme-li tedy z již zmíněné mezinárodní úpravy a rozhodovací praxe SDEU,
který v tomto kontextu dovodil, že předmětem ochrany dle Směrnice o ochraně
počítačových programů je: „…jakákoliv forma vyjádření počítačového programu, která
umožňuje program rozmnožit v různých počítačových kódech, jako jsou zdrojový a
strojový kód.“58, lze uzavřít, že základními formami vyjádření počítačového programu
jsou jeho zdrojový kód a strojový kód. Počítačový program vzniká nejčastěji zapsáním
jeho zdrojového kódu programátorem.59 Tím je počítačový program vyjádřen
v objektivně vnímatelné podobě a stává se předmětem autorskoprávní ochrany. Strojový
kód počítačového programu je naopak nejčastější formou užívanou uživatelem, neboť
tato forma vyjádření je způsobilá ke spuštění na počítači.60
Z rozhodovací praxe zejména SDEU můžeme dále odvodit, které prvky
počítačového programu nelze považovat za formu jeho vyjádření, a tedy nejsou ani
předmětem ochrany dle Směrnice o ochraně počítačových programů.
Grafické uživatelské rozhraní
Významnou otázku v tomto směru představuje, zda vnější podoba počítačového
programu umožňující interakci s uživatelem, tedy grafické uživatelské rozhraní, je
formou vyjádření počítačového programu chráněnou dle Směrnice o ochraně
počítačových programů, a tedy i dle AutZ.
Touto otázkou se zabýval i Nejvyšší správní soud ve sporu Bezpečnostní
softwarové asociace a Ministerstva kultury ČR vedeném pod spisovou značkou 5 As
38/2008. V rámci tohoto sporu Nejvyšší správní soud předložil SDEU k rozhodnutí
předběžnou otázku, v níž se dotazoval, zda lze pod pojem „vyjádření počítačového
Viz bod 35 odůvodnění rozsudku SDEU ze dne 22. 12. 2010 ve věci sp. zn. C-393/09
Nelze však vyloučit i jiné způsoby prvotního vyjádření počítačového programu, například přímo ve strojovém kódu.
60
Jak již bylo uvedeno výše, v některých případech není strojový kód třeba. Například u přímo interpretovatelných programovacích
jazyků je samotný zdrojový kód počítačového programu ve spojení s interpreterem spustitelný na počítači.
58
59
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programu v jakékoliv formě“, uvedený v čl. 1 odst. 2 směrnice č. 91/25061, podřadit také
grafické uživatelské rozhraní počítačového programu.
SDEU ve svém rozhodnutí ve výše uvedené věci (sp. zn. C-393/09) ze dne
22. 12. 2010 plně v souladu se stanoviskem generálního advokáta Yvese Bota vyslovil
názor, že grafické uživatelské rozhraní nepředstavuje formu vyjádření počítačového
programu chráněnou dle směrnice 91/250/EHS. Nicméně SDEU také zaujal stanovisko,
že takové grafické uživatelské rozhraní může být předmětem autorskoprávní ochrany ve
smyslu Informační směrnice, představuje-li vlastní duševní výtvor člověka.62
Autorskoprávní ochrana grafického uživatelského rozhraní tak není dle SDEU pojmově
vyloučena, nepůjde však o ochranu v rámci ochrany počítačového programu, ale o
ochranu jako samostatného díla.
Východiska pro výše uvedené závěry můžeme nalézt ve stanovisku generálního
advokáta Yvese Bota ze dne 14. 10. 2010 v předmětné věci a zejména pak jeho bodů 53
až 78. Generální advokát nejprve vyjadřuje názor, že cílem směrnice č. 91/250/EHS63 je
zamezit rozmnožování počítačových programů bez souhlasu jejich autora. Z tohoto
dovozuje, že pod pojem „vyjádření počítačového programu v jakékoliv formě“ je nutné
podřadit veškerá jeho vyjádření, jejichž rozmnožení by znamenalo de facto rozmnožení
samotného počítačového programu. Podle názoru generálního advokáta však grafické
uživatelské rozhraní takovým vyjádřením není, protože rozmnožení samotného
grafického uživatelského rozhraní neumožňuje rozmnožit počítačový program. Na
druhou stranu generální advokát uvádí, že grafické uživatelské rozhraní může být
duševním výtvorem člověka, a tudíž není vyloučena jeho ochrana jako autorského díla ve
smyslu Informační směrnice. Nicméně je dle jeho názoru třeba pečlivě zvážit původnost
takového grafického uživatelského rozhraní. Dle jeho názoru totiž řada prvků grafického
uživatelského rozhraní má předem determinovaný funkční účel, a tedy způsob jejich
vyjádření je omezený právě tímto funkčním účelem. Autorova svoboda ve vyjádření
Uvedený článek směrnice č. 91/250 odpovídá čl. 1 odst. 2 Směrnice o ochraně počítačových programů, která nahradila právě
směrnici č. 91/250.
62
SDEU tak shodně s názorem generálního advokáta stanovil jako podmínku ochrany grafického uživatelského rozhraní podmínku
původnosti, a nikoli jedinečnosti (kterou v souladu s AutZ upřednostňuje Nejvyšší správní soud, jak je uvedeno níže v textu).
Informační směrnice sama dílo jako předmět ochrany nespecifikuje, tudíž nestanovuje ani pojmové znaky díla. Nicméně v rámci
rozhodnutí SDEU ze dne 16. 7. 2009 ve věci sp. zn. C-5/08 SDEU dovozuje, že předmětem ochrany dle Informační směrnice je dílo,
které je původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. (zejména bod 37 rozhodnutí: „Za těchto podmínek lze
autorské právo ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 2001/29 uplatnit pouze ve vztahu k předmětu, který je původní v tom smyslu, že je
autorovým vlastním duševním výtvorem.“).
63
Směrnice č. 91/250/ES byla nahrazena Směrnicí o ochraně počítačových programů; v příloze II Směrnice o ochraně počítačových
programů můžeme nalézt srovnávací tabulku vzájemně si odpovídajících ustanovení.
61
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takových prvků je tak omezena do té míry, že myšlenka, na níž je takový prvek grafického
uživatelského rozhraní založen, ve své podstatě splývá s jejím provedením. Poskytnutí
ochrany takovým prvkům obsaženým v grafickém uživatelském rozhraní by tak bylo
v rozporu s účelem směrnice č. 91/250/EHS.
Nejvyšší správní soud na základě výše uvedeného rozhodnutí SDEU o položených
předběžných otázkách uzavřel ve svém rozhodnutí ze dne 2. 2. 2011, že grafické
uživatelské rozhraní není formou vyjádření počítačového programu chráněnou dle § 65
odst. 1 AutZ. Druhý závěr SDEU, tedy, že grafické uživatelské rozhraní by mohlo
podléhat ochraně dle Informační směrnice, nebyl pro rozhodování Nejvyššího správního
soudu relevantní, a tak se k této problematice vyjádřil pouze tak, že není vyloučena jeho
ochrana jako autorského díla, pokud splní podmínky dle § 2 odst. 1 AutZ (v souladu
s českou právní úpravou vyžaduje pro ochranu grafického uživatelského rozhraní jako
samostatného předmětu autorskoprávní ochrany splnění pojmového znaku jedinečnosti;
na rozdíl od SDEU, který stanovil jako kritérium pro přiznání ochrany znak původnosti).
Výše uvedený závěr SDEU a posléze Nejvyššího správního soudu, že grafické
uživatelské rozhraní není formou vyjádření počítačového programu a tudíž nepožívá
autorskoprávní ochrany, se zakládá, jak jsem již uvedl výše, na názoru, že rozmnožení
grafického uživatelského rozhraní neumožňuje rozmnožit počítačový program jako
takový. Tento názor je dle mého mínění poněkud zkratkovitý a jak generální advokát, tak
posléze SDEU tento názor neopírají o přesvědčivé odůvodnění. Myslím si, že za určitých
okolností může rozmnožením grafického uživatelského rozhraní dojít k rozmnožení
počítačového programu (alespoň jeho části).
Je nepochybné, že rozmnožením grafického uživatelského rozhraní nedojde
k rozmnožení počítačového programu jako celku, protože toto rozhraní určuje pouze
způsob používání programu a nikoliv to, jak bude taková interakce programem
zpracována. Nicméně autorskoprávní ochrana chrání nejen dílo jako celek, ale i jeho
jednotlivé části.64 Jsem tedy toho názoru, že rozmnožením grafického uživatelského
rozhraní může dojít k rozmnožení části počítačového programu.
Grafické uživatelské rozhraní, tak jak jej vnímá uživatel počítačového programu,
představuje obrazový výstup, který slouží k oboustranné komunikaci mezi uživatelem a
64

§ 2 odst. 3 AutZ
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počítačovým programem. V rámci tohoto obrazového výstupu jsou uživateli
zprostředkovány informace a zpřístupněny interaktivní prvky, jejichž pomocí naopak
uživatel vkládá vstupy počítačovému programu ke zpracování.
Obrazový výstup grafického uživatelského rozhraní a rutiny interaktivních prvků
však neexistují samy o sobě, ale naopak jsou generovány a zpracovávány příkazy, které
jsou součástí počítačového programu. Tyto příkazy generující grafické uživatelské
rozhraní a zpracovávající vstupy uživatele jsou vyjádřeny ve zdrojovém a strojovém kódu
počítačového programu.65 Část zdrojového (respektive strojového) kódu tedy obsahuje
příkazy pro zobrazení jednotlivých prvků grafického uživatelského rozhraní, jejich
atributy (umístění, velikost, popisky, vzhled, barvu atd.) a také příkazy zajišťující
zachycení vstupů uživatele a jejich následné předání k dalšímu zpracování ostatním
částem počítačového programu. V některých případech může být takový kód i značně
složitý, protože grafické uživatelské rozhraní může být generováno dynamicky na
základě určitého stavu počítačového programu. Grafické uživatelské rozhraní tak bude
součástí vyjádření počítačového programu ve formě zdrojového nebo strojového kódu.
Tedy rozmnožením zdrojového nebo strojového kódu grafického uživatelského rozhraní
musí dojít k rozmnožení části počítačového programu66, jehož je toto grafické uživatelské
rozhraní součástí.
Z výše uvedeného dle mého názoru vyplývá, že nelze závěry SDEU zobecnit do
té míry, že by ochrana grafického uživatelského rozhraní jako součásti počítačového
programu byla zcela vyloučena. Minimálně tedy části zdrojového a strojového kódu
počítačového programu, které jsou vyjádřením jeho grafického uživatelského rozhraní, je
třeba chránit. Nicméně vyvstává otázka, zda obrazový výstup grafického uživatelského
rozhraní jako části počítačového programu může představovat jeho vyjádření, a tedy zda
tento obrazový výstup také podléhá autorskoprávní ochraně.
Je zřejmé, že zachycení obrazového výstupu grafického uživatelského rozhraní
v rámci fotografie nebo audiovizuálního záznamu, případně jinými obdobnými způsoby
nepředstavuje jeho rozmnožení. V rámci těchto způsobů záznamu může následně dojít
pouze k pasivnímu vnímání tohoto obrazového výstupu a ztrácí se tak základní atribut
Viz například programování grafických uživatelských rozhraní v prostředí JAVA v Virius, M. Java pro zelenáče. 2. upr. vyd. Praha:
Neocortex, 2005, s. 216 – 261. ISBN 80-86330-17-6.
66
K ochraně částí počítačového programu a podmínkám její ochrany více v části 2.4.2 této práce.
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grafického uživatelského rozhraní, a to jeho interaktivita. Navíc tímto způsobem nedojde
k rozmnožení zdrojového nebo strojového kódu počítačového programu, jehož je grafické
uživatelské rozhraní součástí, a to ani zčásti. V tomto ohledu lze s výše uvedenými závěry
SDEU souhlasit.
Dále je tedy třeba se zabývat otázkou, zda rozmnožení obrazového výstupu
grafického uživatelského rozhraní formou vytvoření počítačového programu s grafickým
uživatelským rozhraním, které bude mít totožný obrazový výstup, může za určitých
okolností představovat rozmnožení části počítačového programu. Dále v textu budu
časově dříve vyvinutý počítačový program označovat jako původní a počítačový
program, který byl vyvinut později a jehož grafické uživatelské rozhraní má stejný
obrazový výstup, jako odvozený.
Budeme-li vycházet z předpokladu, že programátor odvozeného počítačového
programu má k dispozici spustitelnou rozmnoženinu původního počítačového programu
a zkoumá její grafické uživatelské rozhraní v rámci standardního užívání, má tento
programátor jen omezenou možnost dovodit, jaký je zdrojový kód původního programu.
Z obrazového výstupu grafického uživatelského rozhraní jde jen omezeně vyčíst, jak
fungují části grafického uživatelského rozhraní, které nejsou přímo vnímatelné skrze
obrazový výstup. Jedná se zejména o rutiny zpracovávající vstupy uživatele, fungování
dynamických částí a dále pak proprietární ovládací prvky grafického uživatelského
rozhraní. Naopak získá plnou informaci o povaze prvků grafického uživatelského
rozhraní, jejichž podstata je plně poznatelná z jejich obrazového vyjádření. Jedná se
především o ovládací prvky poskytované v rámci standardních knihoven67 a dále o prvky
tvořící vzhled grafického uživatelského rozhraní, tedy zejména uspořádání jednotlivých
ovládacích prvků, jejich velikost, tvary, barvy, popisky, font písma atd.
U prvků grafického uživatelského rozhraní, jejichž podstata není pouhým
pohledem zcela poznatelná, se bude ze strany programátora odvozeného programu jednat
spíše o analýzu chování těchto prvků a následného odvození, jakým způsobem tedy musí
vytvořit prvky odvozeného grafického uživatelského rozhraní, aby poskytovalo stejnou
funkčnost. V tomto smyslu půjde spíše o zjištění myšlenek a principů, na nichž je původní

Například standardní tlačítko, checkbox, radio button atd. U těchto prvků stačí v rámci zdrojového kódu nastavit patřičné parametry
a propojit je na příslušné obslužné rutiny (které už nebývají součástí grafického uživatelského rozhraní, ale jiných částí počítačového
programu).
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grafické uživatelské rozhraní založeno a jejich následné tvůrčí zpracování. Dle mého
názoru se tak bude jednat, v případě těchto prvků odvozeného grafického uživatelského
rozhraní, o vlastní duševní výtvory a tedy o prvky původní.
Co se týče prvků grafického uživatelského rozhraní, jejichž podstata je zcela
poznatelná pohledem na jejich obrazové vyjádření, jejich promítnutí do zdrojového kódu
nelze zcela jednoznačně určit v obecnosti. Nicméně za předpokladu, že jak původní, tak
odvozený počítačový program jsou vyvíjeny za použití stejných technologií68 a navíc jsou
používány stejné WYSIWYG69 editory grafických uživatelských rozhraní, je velmi
pravděpodobné, že vznikne téměř totožný zdrojový kód. V takovém případě vývoj
grafického uživatelského rozhraní probíhá tak, že zdrojový kód je generován editorem na
základě grafického návrhu uživatelského rozhraní, který představuje vstup takového
editoru. Tedy pokud se budou shodovat vstupy editoru (vzhled grafického uživatelského
rozhraní) měl by editor poskytovat i shodný výstup, tedy zdrojový kód. Za těchto
podmínek může dle mého názoru dojít na základě rozmnožení obrazového výstupu
grafického uživatelského rozhraní k rozmnožení části zdrojového kódu počítačového
programu.
Dle mého názoru tedy i v případě rozmnožení obrazového výstupu grafického
uživatelského rozhraní může za určitých okolností dojít k rozmnožení zdrojového
případně strojového kódu počítačového programu. Nicméně tento závěr nelze zakládat
pouze a jedině na skutečnosti, že dvě grafická uživatelská rozhraní mají shodný look and
feel (tedy vzhled a chování), ale bude třeba zkoumat, zda skutečně došlo i k rozmnožení
zdrojového případně strojového kódu původního počítačového programu.
Dále je třeba si položit otázku, zda části počítačového programu, které obsahují
kód grafického uživatelského rozhraní, mohou být původní v tom smyslu, že jsou

Tento předpoklad je velice důležitý, neboť při použití jiných technologií by vytvoření grafického uživatelského rozhraní
poskytujícího stejný grafický výstup jako jiné grafické uživatelské rozhraní nebylo triviální a mohlo by vyžadovat i velmi kreativní
programátorský postup spočívající například v rozšíření vykreslovacího modulu. V takovém případě by pravděpodobně nedošlo
k rozmnožení zdrojového kódu původního počítačového programu, protože výsledný zdrojový kód by se původnímu velmi
pravděpodobně vůbec nepodobal. Navíc by se takový postup blížil spíše novému ztvárnění myšlenky, na níž bylo původní grafické
uživatelské rozhraní založeno, a tudíž by výsledný zdrojový kód velmi pravděpodobně představoval vlastní duševní výtvor jeho
autora. Za použití stejných technologií v uvedeném smyslu lze například považovat užití programovacího jazyku JAVA a jeho
standardní knihovny pro vytváření grafických uživatelských rozhraní Swing.
69
WYSIWYG je zkratka pro frázi „what you see is what you get“ a používá se pro označení nástrojů umožňujících vývoj grafických
uživatelských rozhraní skrze návrh obrazového vyjádření. Zdrojový kód grafického uživatelského rozhraní je následně tímto nástrojem
vygenerován právě na základě programátorova grafického návrhu. Více také v WYSIWYG. Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-08-05]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
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vlastním duševním výtvorem autora. Tuto otázku si klade i generální advokát a jeho
závěry posléze přejímá do svého rozhodnutí i SDEU.
Lze souhlasit s názorem SDEU, že účel počítačového programu a jeho funkce do
jisté míry determinují, jaké prvky bude uživatelské rozhraní vyžadovat. Například dva
rozdílné textové editory budou vždy vyžadovat nějaký ovládací prvek k zaznamenání
textu, dále prvky umožňující formátování takového textu apod. V tomto smyslu nelze než
souhlasit s generálním advokátem, že určité prvky grafického uživatelského rozhraní
postrádají prvek původnosti, neboť jejich vyjádření je dáno jejich funkčním účelem.
V zásadě přiznání ochrany takovým prvkům by znamenalo de facto znemožnění
vytváření nezávislých konkurenčních počítačových programů. Na druhou stranu dle
mého názoru existuje i tak značný prostor pro vyjádření individuality autora. Například
vhodnou volbou ovládacích prvků, jejich uspořádání a vzájemného propojení, ale také
volbou velikosti nebo umístění těchto ovládacích prvků, popisků a podobně lze vytvořit
grafické uživatelské rozhraní, které se bude intuitivně a efektivně ovládat a přitom dobře
vypadat. Jsem toho názoru, že tyto aspekty tvorby grafického uživatelského rozhraní lze
považovat za tvůrčí činnost autora tohoto rozhraní a zároveň nejsou zcela determinovány
povahou počítačového programu.
Shrnu-li výše uvedené, docházím k závěru, že grafické uživatelské rozhraní
představuje část počítačového programu a zároveň taková část počítačového programu
může být původní v tom smyslu, že je vlastní duševním výtvorem autora. Grafické
uživatelské rozhraní je tak nutné chránit jako součást počítačového programu ve smyslu
§ 2 odst. 3 AutZ potud, pokud rozmnožením grafického uživatelského rozhraní bez
ohledu na formu jeho vyjádření dojde k rozmnožení části počítačového programu.
SDEU v rámci rozhodnutí o předběžných otázkách ve věci C-393/09 dále uvedl,
že grafické uživatelské rozhraní může podléhat autorskoprávní ochraně samo o sobě ve
smyslu Informační směrnice, pokud je vlastním duševním výtvorem autora.
K výše uvedenému je třeba podotknout, že stanovisko generálního advokáta a
posléze i rozsudek SDEU přiznává grafickému uživatelskému rozhraní potenciální
ochranu jako samostatnému dílu ve smyslu Informační směrnice. Podmínkou této
ochrany je, že grafické uživatelské rozhraní splní podmínku původnosti. Tyto úvahy
generálního advokáta a posléze SDEU vychází z dřívější judikatury SDEU ve věci
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C-5/08 Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening. SDEU zde dochází
k závěru, že: „Za těchto podmínek lze autorské právo ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice
2001/29 uplatnit pouze ve vztahu k předmětu, který je původní v tom smyslu, že je
autorovým vlastním duševním výtvorem.“70 Tento závěr SDEU opírá zejména o argument,
že Informační směrnice vychází ze stejných zásad jako směrnice 91/25071, směrnice
96/972 a směrnice 2006/11673, které upravují ochranu pro počítačové programy, databáze
a fotografie a koncepčně vycházejí z pojmového znaku původnosti.74 V tomto kontextu
je třeba podotknout, že autorskoprávní ochrana v oblasti kontinentálního práva zpravidla
přiznává ochranu předmětům, jež splní pojmový znak jedinečnosti, a až druhotně
přiznává ochranu některým zvlášť vymezeným předmětům, které tuto podmínku
nesplňují.75 Lze tak vyjádřit pochybnost o správnosti zobecnění podmínek ochrany
takových předmětů jako jsou počítačové programy, databáze a fotografie na všechna
autorská díla ve smyslu čl. 2 písm. a) Informační směrnice. Zvláště za situace, kdy těmto
druhům tzv. kvasiděl je přiznána ochrana jako výjimka z výše uvedené zásady
jedinečnosti díla. 76
V tomto smyslu se jeví jako správný závěr Nejvyššího správního soudu, který ve
svém rozhodnutí nakonec odkázal na ustanovení § 2 odst. 1 AutZ, a tak se přiklonil spíše
k tomu, že podmínkou ochrany grafického uživatelského rozhraní jako samostatného díla
by mělo být splnění podmínky jedinečnosti. 77
K ochraně grafického uživatelského rozhraní se vyjádřil i Nejvyšší soud České
republiky v rámci rozhodování věci sp. zn. 30 Cdo 5008/2014. Dne 25. 3. 2015 vydal
rozhodnutí, ve kterém (na rozdíl od soudů nižšího stupně) vyjádřil právní názor, že

Bod 37 odůvodnění rozsudku SDEU ze dne 16. 7. 2009 ve věci sp. zn. C-5/08
Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. 5. 1991 o právní ochraně počítačových programů
72
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. 3. 1996 o právní ochraně databází
73
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. 12. 2006 o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním
souvisejících
74
Zejména body 33 – 37 odůvodnění rozsudku SDEU ze dne 16. 7. 2009 ve věci sp. zn. C-5/08
75
KNAP, K., KUNZ, O. Mezinárodní právo autorské. 1. vydání. Praha : Academia, 1981. s 115
76
Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání podle
stavu k 1. 9. 2005. Praha: Linde, 2003, s. 50. ISBN 80-7201-546-X.
77
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky ze dne 2. 2. 2011 ve věci sp. zn. 5 As 38/2008: „To znamená, že nejde
ani o formu vyjádření počítačového programu chráněnou podle § 65 odst. 1 autorského zákona. Soudní dvůr sice zároveň nevyloučil,
že uživatelské rozhraní může být autorským dílem ve smyslu směrnice 2001/29/ES (tj. ve smyslu obecné definice autorského díla
podle § 2 odst. 1 autorského zákona),“
70
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zpřístupňování grafických uživatelských rozhraní, která jsou autorskými díly,
v počítačích v internetové kavárně jejím návštěvníkům je jejich sdělováním veřejnosti.78
Nejvyšší soud vycházel z výše uvedených závěrů SDEU ve věci C-393/09 a potvrdl tak,
že grafické uživatelské rozhraní podléhá autorskoprávní ochraně jako samostatné dílo.
Bohužel se Nejvyšší soud nezbýval otázkou podmínek ochrany grafického uživatelského
rozhraní.
K ucelenosti výkladu o grafickém uživatelském rozhraní dodávám, že dle mého názoru
lze uvažovat i o ochraně grafického uživatelského rozhraní v rámci institutů ochrany před
nekalou soutěží a zvláštní ochrany vnější podoby díla (počítačového programu) dle § 45
AutZ.
V rámci ochrany před zneužitím a omezením soutěže dle § 2972 a násl. OZ lze uvažovat
především o skutkové podstatě vyvolání nebezpečí záměny dle § 2981 OZ a konkrétně
jeho odst. 3. Dle mého názoru by se v tomto kontextu jednalo o napodobení cizího
výrobku (počítačového programu) prostřednictvím napodobení jeho grafického
uživatelského rozhraní. Grafické uživatelské rozhraní počítačového programu je totiž
nejvýraznějším prvkem, jehož prostřednictvím uživatel počítačovým program vnímá a
pracuje s ním.
Ochraně dle § 45 AutZ se věnuje kapitola 2.4.2. této práce níže.
Funkcionalita počítačového programu, programovací jazyk a formát datových
souborů
Z rozhodovací praxe SDEU dále vyplývá, že ochraně dle Směrnice o ochraně
počítačových programů nepodléhají ani funkce počítačového programu ani programovací
jazyk a formát datových souborů jako prvky umožňující využití některých funkcí
počítačového programu. K tomuto závěru dospěl SDEU v rámci svého rozhodnutí o
předběžných otázkách ze dne 2. 5. 2012 ve věci sp. zn. C-406/10 mezi účastníky SAS
Institute Inc. a World Progamming Ltd.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 3. 2015 ve věci sp. zn. 30 Cdo 5008/2014: „Výkladem a contrario pak
ovšem nelze dospět k jinému závěru, než že v případě, kdy v internetové kavárně její hosté interakce využívají, třebas jen k tomu, aby
dosáhli na požadovaný program, jde o interakci rozhraní s uživatelem a tedy i o sdělování veřejnosti ve smyslu autorského zákona
tohoto (ustanoveními autorského zákona) chráněného díla, tj. grafického uživatelského prostředí. Nejde tak v tomto případě pouze
jen o pasivní příjem tohoto díla návštěvníkem.“
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SDEU odůvodňuje vyloučení autorskoprávní ochrany funkcí počítačového
programu zejména tím, že přiznání takové ochrany by de facto znamenalo znemožnění
tvorby konkurenčních počítačových programů.79 SDEU při této interpretaci vycházel
mimo jiné z důvodové zprávy k návrhu směrnice č. 91/250, která uvádí, že koncepce
autorskoprávní ochrany konkrétního vyjádření počítačového programu poskytuje tu
výhodu, že připouští, aby jiní autoři vytvářeli obdobné nebo dokonce stejné počítačové
programy, zdrží-li se rozmnožování.80
Co se týče programovacího jazyka a formátu datových souborů, SDEU zaujal
postoj, že jde o prvky počítačového programu umožňující využívání některých funkcí
počítačového programu81 (předmětné řízení se týkalo proprietárního programovacího
jazyka vyvinutého společností SAS Institute; tento programovací jazyk slouží k přípravě
statistických analýz v rámci počítačového programu SAS82

83

). Použitím těchto prvků

v konkurenčním počítačovém programu došlo k pouhému rozmnožení funkcí
počítačového programu, aniž by došlo k rozmnožení zdrojového nebo strojového kódu
počítačového programu SAS. A tak vzhledem k výše uvedenému závěru, že funkce
počítačového programu nepožívají autorskoprávní ochrany dle směrnice č. 91/250,
nedošlo ani k porušení autorskoprávní ochrany původního počítačového programu.84
Nicméně SDEU nevyloučil možnost ochrany programovacího jazyka a formátu datových
souborů jako samostatných děl dle Informační směrnice.85
K otázce ochrany programovacího jazyka dle směrnice č. 91/250 ještě generální
advokát Yves Bot ve svém stanovisku k předmětné věci ze dne 29. 11. 2011 dodává, že
dle jeho názoru se jedná o nástroj programátora umožňující mu se vyjádřit, nejedná se tak
o vyjádření počítačového programu jako takového.86 Z tohoto důvodu programovací
jazyk, stejně jako běžný jazyk užívaný autorem románu, nemůže podléhat autorskoprávní
ochraně dle směrnice č. 91/250.

Viz bod 40 odůvodnění rozsudku SDEU ze dne 2. 5. 2012 ve věci sp. zn. C-406/10
Viz od 41 odůvodnění rozsudku SDEU ze dne 2. 5. 2012 ve věci sp. zn. C-406/10
81
Viz od 42 odůvodnění rozsudku SDEU ze dne 2. 5. 2012 ve věci sp. zn. C-406/10
82
SAS Institute. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-03-06].
Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/SAS_Institute
83
SAS (software). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-0306]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/SAS_Institute
84
Bod 44 odůvodnění rozsudku SDEU ze dne 2. 5. 2012 ve věci sp. zn. C-406/10
85
Bod 45 odůvodnění rozsudku SDEU ze dne 2. 5. 2012 ve věci sp. zn. C-406/10
86
Bod 71 stanoviska generální advokáta Yvese Bota ze dne 29. 11. 2012 ve věci sp. zn. C-406/10
79
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Generální advokát také ve svém stanovisku rozvádí podmínky, za nichž by
společnost World Programming neporušila autorské právo společnosti SAS Institute,
pokud použila ve svém počítačovém programu stejný formát datových souborů (ověření
splnění těchto podmínek však nepříslušelo přímo SDEU, ale předkládajícímu soudu). Dle
jeho názoru je formát datových souborů součástí počítačového programu a představuje
jeho rozhraní. V důsledku toho může vyjádření takové součásti počítačového programu
podléhat ochraně dle směrnice č. 91/250.87 Na druhou stranu dle jeho názoru představuje
formát datových souborů také rozhraní umožňující interoperabilitu mezi různými
programy (využití stejného formátu datových souborů umožňuje jednomu počítačovému
programu využívat data určená k využití v druhém počítačovém programu).
Z výše uvedeného důvodu lze v tomto případě uvažovat o aplikaci výjimky dle
čl. 6 směrnice č. 91/25088 umožňující za určitých podmínek i bez souhlasu autora získávat
informace o interoperabilitě počítačového programu.89 Dle názoru generálního advokáta
tak nedojde k porušení autorského práva k počítačovému programu, pokud jiný nezávisle
vytvořený počítačový program využije stejný formát datových souborů za účelem
umožnění interoperability těchto počítačových programů. To vše za předpokladu, že
získání informací umožňujících napsat druhý počítačový program bylo v souladu s čl. 6
směrnice č. 91/250 a zároveň nedošlo k rozmnožení kódu prvního počítačového
programu.90
2.4.2. Ochrana částí počítačového programu
Autorskoprávní ochrana není AutZ poskytována jen dílům jako celku, ale též
jejich jednotlivým částem. AutZ dle § 2 odst. 3 chrání jednotlivé části díla, které samy o
sobě splní podmínky ochrany (tedy zejména podmínku jedinečnosti, případně
původnosti). Toto ustanovení výslovně přiznává ochranu jménům postav a názvu díla.
Podmínkou ochrany části díla není žádný kvalifikovaný vztah k dílu jako celku.91
Není tedy vyžadováno, aby například část díla byla ve vztahu k obsahu díla jako celku
Bod 82 stanoviska generální advokáta Yvese Bota ze dne 29. 11. 2012 ve věci sp. zn. C-406/10
Toto ustanovení odpovídá ustanovení čl. 6 Směrnice o ochraně počítačových programů a stanovuje výjimku z výlučných práv autora
počítačového programu ve prospěch oprávněného nabyvatele licence. Ten může za podmínek uvedených v tomto ustanovení provádět
rozmnožování kódu a překlad jeho formy za účelem zjištění informací o interoperabilitě počítačového programu.
89
Body 84 - 86 stanoviska generální advokáta Yvese Bota ze dne 29. 11. 2012 ve věci sp. zn. C-406/10
90
Bod 90 stanoviska generální advokáta Yvese Bota ze dne 29. 11. 2012 ve věci sp. zn. C-406/10
91
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 46. ISBN 978-80-7179-608-4.
87
88
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podstatná. Podmínkou poskytnutí ochrany není ani žádné kvantitativní kritérium ve
vztahu k rozsahu takové části díla.
AutZ nestanovuje pro jednotlivé chráněné části děl zvláštní režim ochrany.
Jednotlivé části děl jsou tedy chráněny ve stejném režimu jako dílo samotné.
U názvu díla popřípadě jmen postav můžeme rozlišovat tzv. ochranu vnitřní a
vnější.92 Vnitřní ochrana znamená, že název díla popřípadě jména postav jsou chráněna
coby součást díla. Naopak vnější ochrana je přiznána názvům děl a jménům postav, pokud
samostatně naplňují pojmový znak jedinečnosti. Vnější ochrana chrání název díla
respektive jména postav samostatně bez vztahu k dílu, pro něž byl název použit, či v němž
se postavy vyskytují.
Ve vztahu k počítačovým programům se plně aplikují výše popsané principy s tím,
že část počítačového programu bude chráněna, pokud taková část počítačového programu
splní alespoň podmínku původnosti.
V rámci právní úpravy na úrovni Evropské unie je poskytována ochrana částem
díla výslovně jen ve vztahu k výlučnému právu autora na pořizování rozmnoženin díla.93
Stejně upravuje Směrnice o ochraně počítačových programů ochranu jejich částí dle čl. 4
odst. 1 písm. a): „S výhradou ustanovení článků 5 a 6 zahrnují výlučná práva nositele
práv ve smyslu článku 2 právo činit sám a právo udělovat svolení jinému k
a) stálému nebo dočasnému rozmnožování počítačového programu jako celku
nebo jeho části, a to jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě. Pokud je takové
rozmnožování nezbytné pro zavedení, zobrazení, provoz, přenos nebo ukládání
počítačového programu do paměti, vyžadují tyto rozmnožovací úkony svolení nositele
práva;“
V rámci výkladu k ochraně částí díla je třeba ještě zmínit zvláštní ochranu před
vyvoláním nebezpečí záměny skrze omezení užití názvu díla a jeho vnější úpravy pro dílo
jiné dle § 45 AutZ. Dle tohoto ustanovení představuje neoprávněný zásah do autorského
práva užití názvu díla nebo jeho vnější úpravy pro jiné dílo stejného druhu za podmínky,

Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání podle
stavu k 1. 9. 2005. Praha: Linde, 2003, s. 53 - 54. ISBN 80-7201-546-X.
93
Čl. 2 písm. a) Informační směrnice: „Členské státy stanoví výlučné právo udělit svolení nebo zakázat přímé nebo nepřímé, dočasné
nebo trvalé rozmnožování jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, vcelku nebo po částech: a) pro autory v případě jejich děl;“
92
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že by takové užití mohlo vyvolat nebezpečí záměny obou děl.94 Na rozdíl od ochrany dle
§ 2 odst. 3 AutZ není pro název, případně vnější úpravu, vyžadováno, aby samy o sobě
splňovaly podmínku jedinečnosti nebo původnosti.95 Za vnější úpravu počítačového
programu v kontextu tohoto ustanovení je třeba dle mého názoru považovat takovou
vnější úpravu, která je alespoň potenciálně způsobilá vyvolat nebezpečí záměny s jiným
počítačovým programem. Tedy musí se jednat o takovou vnější úpravu, která je snadno
vnímatelná koncovým uživatelem počítačového programu a na jejímž základě lze
počítačový program identifikovat. V souladu s tímto dle mého názoru lze za takovou
vnější úpravu považovat grafické uživatelské rozhraní, neboť to je součást počítačového
programu, jejímž prostřednictvím uživatel počítačový program vnímá a pracuje s ním.
Zároveň lze pomocí grafického uživatelského rozhraní jednotlivé počítačové programy
od sebe odlišit a často jsou snímky grafického uživatelského rozhraní součástí prezentace
počítačového programu potenciálním zákazníkům (budoucím uživatelům).
2.4.3. Ochrana koncepčních materiálů
Dle §65 odst. 1 AutZ jsou chráněny i přípravné koncepční materiály
k počítačovému programu. Tyto materiály podléhají stejné úrovni ochrany jako samotné
počítačové programy. AutZ ani důvodová zpráva se k povaze přípravných koncepčních
materiálů nevyjadřují, nicméně důvodová zpráva v odůvodnění k § 65 a 66 uvádí:
„…Návrh v této části plně přejímá zejména úpravu acquis communautaire v této
oblasti.“96 Pojem přípravné koncepční materiály je tedy třeba vykládat ve světle úpravy
Směrnice o ochraně počítačových programů. Podmínkou ochrany takových materiálů je
dle bodu 7 odůvodnění Směrnice o ochraně počítačových programů, že povaha těchto
materiálů v pozdější etapě umožní vytvoření počítačového programu.97 Důvodem pro
ochranu takových přípravných koncepčních materiálů je, že vzhledem k jejich povaze
jsou způsobilé umožnit rozmnožení počítačového programu, jehož jsou podkladem.98
§ 45 AutZ: „Do práva autorského neoprávněně zasahuje též ten, kdo pro své dílo používá názvu nebo vnější úpravy již použitých
po právu jiným autorem pro dílo téhož druhu, jestliže by to mohlo vyvolat nebezpečí záměny obou děl, pokud nevyplývá z povahy díla
nebo jeho určení jinak.“
95
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 472 – 473. ISBN 978-80-7179-608-4.
96
Česká republika. Vládní návrh na vydání zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon). In: Sněmovní tisk 443/0. 2000, s. 77. Dostupné také z WWW:
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=28242&amp;pdf=1
97
Bod 7 odůvodnění Směrnice o ochraně počítačových programů: „Tento výraz zahrnuje rovněž přípravné koncepční práce vedoucí
k vytvoření počítačového programu za podmínky, že povaha těchto prací v pozdější etapě umožní vytvoření počítačového programu.“
98
Body 58 – 62 stanoviska generálního advokáta Yvese Bota ze dne 14. 10. 2010 ve věci sp. zn. C-393/09
94
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Neposkytnutí ochrany takovým přípravným koncepčním materiálům by tedy oslabovalo
autorskoprávní ochranu počítačového programu, který na základě těchto přípravných
koncepčních materiálů vznikl.
Přípravné koncepční materiály budou chráněny, pokud samy o sobě splní
podmínku jedinečnosti nebo případně podmínku původnosti a budou samostatným
předmětem ochrany odlišným od samotného počítačového programu, který na jejich
základě vznikne.99 Autor přípravných koncepčních materiálů může být odlišný od autora
samotného počítačového programu a zpravidla nebude považován za spoluautora
počítačového programu.100
Přesné vymezení, které konkrétní přípravné koncepční materiály počítačového
programu budou splňovat výše uvedené podmínky, nelze obecně přesně stanovit. Splnění
výše uvedených podmínek tak bude nutno zkoumat vždy v každém konkrétním případě
zvlášť. Nicméně mezi dokumenty, které zpravidla budou (v závislosti na jejich úrovni
detailu a komplexity) podléhat ochraně jako přípravné koncepční materiály, bude
zejména patřit dokumentace k návrhu počítačového programu101 (viz dále část 3.2.2. této
práce).

3.

Autorství počítačového programu
Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1, počítačový program chráněný autorským

právem dle AutZ může být buď dílem, nebo fiktivním dílem. Avšak AutZ neobsahuje
žádnou zvláštní úpravu autorství vzhledem k dílům fiktivním a neupravuje speciálně ani
autorství počítačových programů jako zvláštního nehmotného statku. Tedy na počítačové
programy bez ohledu na jejich podstatu jako díla nebo díla fiktivního se užije obecná
úprava autorství pro díla dle § 5 a násl. AutZ.
Úprava autorství dle AutZ vychází z principu objektivní pravdivosti.102 Autorem
počítačového programu tak může být pouze fyzická osoba, která skutečně vlastní tvůrčí
činností tento program vytvořila.103 Tato koncepce autorství pojmově vylučuje, aby
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 623. ISBN 978-80-7179-608-4.
Chaloupková, H., Holý, P. Autorský zákon : Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 117. ISBN 978-80-7400-432-2.
101
Jansa, L., Otevřel, P. Softwarové právo: praktický průvodce právní problematikou v IT. Aktualizované a rozšířené vydání. Brno :
Computer Press, 2014. s. 36 – 37. ISBN 978-80-251-4201-1.
102
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 92. ISBN 978-80-7179-608-4.
103
§ 5 odst. 1 AutZ: „Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila.“
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prvotním subjektem autorských práv k počítačovým programům (a dílům obecně) byla
právnická osoba, neboť ta jako právní konstrukt postrádá schopnost duševní tvorby.104
Evropské právo v rámci Směrnice o ochraně počítačových programů upravuje
problematiku autorství počítačového programu poněkud odlišně od české vnitrostátní
úpravy. Čl. 2 odst. 1 Směrnice o ochraně počítačových programů stojí na základním
principu, že autorem počítačového programu je fyzická osoba, která program vytvořila,
nicméně zároveň připouští, aby autorem počítačového programu byla při splnění
specifických podmínek i osoba právnická. Směrnice o ochraně počítačových programů
stanovuje pro přiznání autorství právnické osobě dvě podmínky. První podmínku
představuje obecná aprobace autorství právnických osob ze strany právního řádu
příslušného členského státu. Druhou podmínkou je, že takový právní řád členského státu
v konkrétním případě označuje právnickou osobu za nositele autorských práv
k počítačovému programu.105
Dle mého názoru se v případě počítačových programů jeví jako účelné umožnit,
aby nositelem autorských práv mohla být i právnická osoba.106 Již současné pojetí
autorskoprávní ochrany počítačových programů se do značné míry přiklání spíše
k ochraně hospodářských zájmů souvisejících s jejich vývojem a sleduje spíše ochranu
investice vynaložené na tento vývoj než ochranu tvůrčího úsilí skutečného autora.
Základem tohoto pojetí je již odklon od klasického požadavku jedinečnosti a přiznání
ochrany počítačovým programům na základě snadněji dosažitelného kritéria původnosti.
Když si dále uvědomíme, že většina počítačových programů je vyvíjena zaměstnanci
specializovaných společností, zjistíme, že se nejčastěji bude jednat o počítačové
programy vyvíjené v režimu zaměstnaneckých děl107. V tomto režimu dochází
k zásadnímu omezení majetkových práv autora, neboť není-li dohodnuto jinak, přechází
jejich výkon na zaměstnavatele. Mimo to AutZ konstruuje u zaměstnaneckých děl i
domněnku, že autor vyslovil souhlas s některými zásahy do osobnostních autorských práv

Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání podle
stavu k 1. 9. 2005. s. 64. Praha: Linde, 2003, ISBN 80-7201-546-X.
105
čl. 2 odst. 1 věta první Směrnice o ochraně počítačových programů: „Autorem počítačového programu je fyzická osoba nebo
skupina fyzických osob, které daný program vytvořily, nebo pokud to právní předpisy příslušného členského státu připouští, právnická
osoba označovaná těmito právními předpisy za nositele tohoto práva.“
106
obdobně Jansa, L., Otevřel, P. Softwarové právo: praktický průvodce právní problematikou v IT. Aktualizované a rozšířené vydání.
Brno : Computer Press, 2014. s. 40. ISBN 978-80-251-4201-1.
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O zaměstnanecká díla se bude jednat i v případě počítačových programů vytvořených autorem na objednávku (§ 58 odst. 7 AutZ)
a stejný režim jako zaměstnanecká díla sdílejí i kolektivní díla (§59 odst. 1 a 2 AutZ).
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k dílu, například s jeho zveřejněním, úpravou, zpracováním, spojením s jiným dílem nebo
uvedením na trh pod jménem zaměstnavatele.108 Při takto zásadních omezeních
autorských práv na straně skutečného autora ve prospěch zaměstnavatele by dle mého
názoru bylo vhodnější u počítačových programů v režimu zaměstnaneckých děl
považovat za autora takového programu přímo zaměstnavatele, a to i v případě, že by
zaměstnavatelem byla právnická osoba, byť by šlo o značný koncepční zásah do principu
pravdivosti.

3.1.

Spoluautorství počítačového programu
Vývoj komplexních počítačových programů představuje činnost velmi náročnou

nejen na finanční zdroje, ale především na objem práce potřebný k dokončení takového
programu. Od určitého rozsahu a komplexity počítačového programu je tak v zásadě
nutností zapojit do jeho vývoje celý vývojářský tým. Tím vzniká otázka, jaký bude okruh
subjektů autorských práv k takovému počítačovému programu. Mimo to je třeba si klást
otázku, jak se tato pluralita na straně subjektů autorských práv k počítačovému programu
promítne do nakládání s ním.
Vznikne-li společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů počítačový program
jako předmět autorskoprávní ochrany, hovoří AutZ o takových autorech jako o
spoluautorech.109 Předmětem autorského práva spoluautorů nebudou jednotlivé dílčí
příspěvky příslušných spoluautorů, nýbrž samotný počítačový program jako jediný
nedělitelný předmět.110 Také samotné autorské právo k takovému počítačovému
programu vzniká jako nedělitelné, přitom však náleží všem spoluautorům společně a
nerozdílně.111
Jak již bylo naznačeno v předchozím odstavci, podmínkou spoluautorství
počítačového programu je společná tvůrčí činnost všech spoluautorů směřující

§ 58 odst. 4 AutZ: „Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena. Vykonává-li zaměstnavatel majetková
práva k zaměstnaneckému dílu, má se za to, že autor svolil ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem,
zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, ledaže je sjednáno jinak.“
109
viz § 8 odst. 1 AutZ
110
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 117. ISBN 978-80-7179-608-4.
111
dtto
108
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k vytvoření předmětného počítačového programu. Takováto společná tvůrčí činnost
spoluautorů musí předcházet samotnému dokončení počítačového programu.112
Spoluautorství počítačového programu nebrání skutečnost, že jednotlivé tvůrčí
příspěvky příslušných spoluautorů budou od sebe navzájem odlišitelné. Na druhou stranu
tyto dílčí příspěvky nesmí být způsobilé samostatného užití.113 V takovém případě by se
již nejednalo o spoluautorství počítačového programu, jehož výsledkem by byl jediný
počítačový program. Samostatně užitelný tvůrčí příspěvek by představoval samostatný
předmět autorského práva. Souhrnný výsledek takové tvůrčí činnosti by pak představoval
nejčastěji spojení těchto samostatných počítačových programů.114
Spoluautorem počítačového programu se dle AutZ může stát pouze osoba, která
se přímo podílí na tvůrčí činnosti, jejímž výsledkem bude předmětný počítačový program.
Spoluautorem se tak nestane osoba, která se na vytvoření počítačového programu sice
podílela, avšak jen poskytnutím pomoci nebo rady technického, odborného nebo
administrativního charakteru, případně poskytnutím dokumentačního nebo technického
materiálu, nebo ten, kdo dal ke vzniku počítačového programu jen podnět.115
Mimo výše rozebraných podmínek spoluautorství a okruhu spoluautorů AutZ
upravuje i nakládání s výsledkem spoluautorské tvorby a způsob tvorby spoluautorské
vůle.
Vzhledem k tomu, že autorské právo spoluautorů je právem jediným a
nedělitelným, které náleží všem spoluautorům, AutZ vychází z principu solidarity
spoluautorů.116 Z právních jednání týkajících se předmětu spoluautorského práva jsou tak
zavázáni i oprávněni všichni spoluautoři společně a nerozdílně.117
S výše uvedenými závěry koresponduje také způsob tvorby vůle spoluautorů při
nakládání s dílem. Spoluautoři rozhodují o nakládání s předmětem jejich spoluautorského
práva vždy jednomyslně118 (tedy při rozhodování se žádným způsobem neuplatní velikost
tvůrčích příspěvků jednotlivých spoluautorů). Pojem nakládání s předmětem práva
Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání podle
stavu k 1. 9. 2005. s. 70. Praha: Linde, 2003, ISBN 80-7201-546-X.
113
§ 8 odst. 1 AutZ.
114
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 117. ISBN 978-80-7179-608-4.
115
viz § 8 odst. 2 AutZ
116
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 119 - 121. ISBN 978-80-7179-608-4.
117
viz § 8 odst. 3 AutZ
118
viz § 8 odst. 4 AutZ
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spoluautorů lze chápat v tom smyslu, že zahrnuje veškerá jednání týkající se výkonu
majetkových i osobnostních práv spoluautorů vztahujících se k tomuto předmětu.119
Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu týkající se práva absolutní povahy, jedná se o
úpravu kogentní povahy.120 Způsob formování vůle spoluautorů tedy nelze upravit
odlišným způsobem, a to ani v případě shodné vůle všech spoluautorů. Kogentní povaha
tohoto ustanovení však nebrání tomu, aby spoluautoři uzavřeli dohodu o správě
autorského práva a pověřili tak správou výkonu tohoto práva jen některého ze spoluautorů
nebo třetí osobu.121
Pro případ, že by některý ze spoluautorů bez vážného důvodu bránil nakládání
se spoluautorským počítačovým programem, dává AutZ ostatním spoluautorům možnost
domáhat se u soudu nahrazení projevu vůle takového spoluautora.122
AutZ subsidiárně upravuje také podíl jednotlivých spoluautorů na výnosech
z jejich společného autorského práva. Tato úprava se použije pouze v případě, že mezi
spoluautory nedošlo k dohodě ohledně rozdělení těchto výnosů. Dle § 8 odst. 5 AutZ
budou v takovém případě výnosy ze společného práva autorského rozděleny mezi
spoluautory úměrně velikosti jejich příslušných tvůrčích příspěvků. Nelze-li jednotlivé
tvůrčí příspěvky příslušných spoluautorů rozeznat, má se za to, že jejich podíly na
výnosech jsou stejné.

3.2.

Kdo je autorem v rámci procesu vývoje počítačového programu
Vývoj počítačového programu je procesem, na němž většinou spolupracuje celý

tým odborníků různých profesí. Každý z těchto odborníků se svým úsilím podílí na
vzniku počítačového programu v jeho výsledné podobě, nicméně s ohledem na výše
uvedené pojetí autorství a spoluautorství počítačového programu, se řada těchto osob
nakonec nestane spoluautorem výsledného programu. Na druhou stranu výsledkem jejich
tvůrčího úsilí může v některých případech být samostatné dílo splňující, jak bude dále

Chaloupková, H., Holý, P. Autorský zákon : Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 18. ISBN 978-80-7400-432-2.
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 121. ISBN 978-80-7179-608-4.
121
Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání podle
stavu k 1. 9. 2005. s. 71 - 72. Praha: Linde, 2003, ISBN 80-7201-546-X.
122
viz § 8 odst. 4 věta druhá AutZ
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analyzováno, pojmové znaky autorského díla dle § 2 odst. 1 AutZ, které bude chráněno
jako samostatný předmět autorského práva.
Dále se v této části práce budu věnovat popisu vývoje počítačového programu a
rozboru jednotlivých činností z pohledu autorskoprávní ochrany. Cílem této části práce
je popsat okruh autorů nebo spoluautorů počítačového programu z pohledu jejich účasti
na vývoji počítačového programu a oddělit jej od ostatních osob, jež se sice na vývoji
podílejí, ale z povahy jejich činnosti vyplývá, že se nestanou autory nebo spoluautory
výsledného počítačového programu.
3.2.1. Činnosti prováděné v rámci vývoje počítačového programu
Obligatorními činnostmi v rámci vývoje počítačového programu jsou analýza a
implementace.123 Analýza specifikuje, co má být výsledkem implementace, tedy jaký
počítačový program má vzniknout. Samotná implementace spočívá ve vytvoření
počítačového programu popsaného v rámci analýzy. Tyto kroky představují jádro vývoje,
bez něhož se nelze obejít. Nicméně lze s nimi vystačit pouze u malých a jednoduchých
projektů. Příkladem užití tohoto přístupu může být zkouška z programování na vysoké
škole. Zjednodušenou analýzu v tomto případě představuje zadání zkouškového příkladu.
Student v rámci zkoušky provádí implementaci programu, který vyhovuje požadavkům
stanoveným v zadání (tedy analýze).
Vývoj rozsáhlejších a složitějších počítačových programů si však pouze s výše
uvedenými činnostmi nevystačí. V rámci vývoje počítačového programu tak jsou
realizovány další činnosti, jejichž cílem je zejména zajištění řízení vývoje a kontrola
kvality výsledného produktu.
Vývoj software se postupně formalizoval a v průběhu času vzniklo mnoho modelů
popisujících životní cyklus počítačového programu. Životní cyklus počítačového
programu představuje časový úsek od pojetí myšlenky vytvořit počítačový program až po
dobu, kdy užívání tohoto počítačového programu skončí.124 Stěžejní částí životního cyklu
počítačového programu je časový úsek, ve kterém dochází k jeho vývoji. Mezi
123

ROYCE, Winston W. Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and Techniques. In: THE INSTITUTE
OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC. Technical Papers of Western Electronic Show and Convention
(WesCon). USA: TRW, 1970, 1 - 9. Dostupné z: http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf
124
Software and Systems Engineering Vocabulary. INSTITUTE OF ELOCTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS. SEVOCAB
[online]. [cit. 2015-07-31]. Dostupné z: http://pascal.computer.org/sev_display/.
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nejznámější a nejrozšířenější modely životního cyklu počítačového programu lze zařadit
zejména vodopádový model, spirálový model, inkrementální model a evoluční model.125
Všechny tyto modely obsahují výše popsané obligatorní činnosti, tedy analýzu a
implementaci, a dále k nim přidávají mimo jiné činnosti spočívající v návrhu a testování
počítačového programu. Odlišnost jednotlivých modelů spočívá zejména v uspořádání
jednotlivých činností, jejich vzájemném provázání a jejich iteraci.
Obecně lze tedy říci, že v rámci procesu vývoje počítačového programu jsou
běžně prováděny minimálně tyto činnosti: analýza, návrh, implementace a testování. 126
Analýza dává odpověď na otázku, jaký počítačový program má být vytvořen. Návrh se
zabývá otázkou, jak vytvořit počítačový program odpovídající požadavkům stanoveným
v analýze. V rámci implementace dochází k samotné tvorbě počítačového programu dle
návrhu a v souladu s analýzou. A nakonec v rámci testování je zajišťována kvalita
výsledného produktu, zejména se testuje, zda odpovídá požadavkům stanoveným
v analýze.
3.2.2. Vodopádový model a jeho jednotlivé fáze
V předchozí části jsem se v obecnosti zabýval představením hlavních činností
prováděných během vývoje počítačového programu. V této části se budu podrobněji
zabývat rozborem jednotlivých výše uvedených činností. Pro ilustraci budu jednotlivé
činnosti rozebírat na příkladu vývoje počítačového programu dle vodopádového modelu.
Vodopádový model byl vytvořen v 70. letech minulého století a ve své době
představoval výrazný pokrok ve vývoji počítačových programů, protože rozdělil celý
proces vývoje počítačového programu do samostatných částí a umožnil tak systematický
a opakovatelný přístup k vývoji počítačových programů.127 V následujícím výkladu je
použit zejména pro jeho jednoduchost.

BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009. s. 47 – 54. ISBN 97880-245-1540-3.
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BURBACK, Ron. Software Engineering Methodology: The WaterSluice. Stanford (USA), 1998. Dostupné z:
http://infolab.stanford.edu/~burback/watersluice/node299.html. Disertační práce. Stanford University, Department of Computer
Science. Vedoucí práce Gio Wiederhold.
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Brukner, T. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. s. 107 – 108. Management
v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4153-6.
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Vodopádový model (anglicky „waterfall“)128 uspořádává jednotlivé činností do
věcně vymezených a časově ohraničených fází, které na sebe sekvenčně navazují.
Vodopádový model pracuje s následujícími fázemi: analýza, návrh, implementace,
testování, provoz a údržba. V ideálním případě by mělo dojít k ukončení všech činností
v rámci jedné fáze, než započne fáze následující. Avšak často dochází k tomu, že v rámci
následující fáze se zjistí nedostatky ve výstupech fáze předchozí. Proto dochází k iteraci
činností v rámci po sobě následujících fází. Grafické schéma postupu vývoje
počítačového programu dle vodopádového modelu ukazuje Obrázek 1.
Nevýhoda vodopádového modelu spočívá v tom, že pokud v některé z pozdějších
fází odhalíme nedostatek v některé z počátečních fází, oprava tohoto nedostatku se
propaguje postupně do všech fází, které již proběhly.129 Například zásadní chyby
v analýze odhalené při závěrečném testování mohou znamenat i zopakování celého
vývoje v podstatě od začátku.

128

ROYCE, Winston W. Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and Techniques. In: THE INSTITUTE
OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC. Technical Papers of Western Electronic Show and Convention
(WesCon). USA: TRW, 1970, 1 - 9. Dostupné z: http://www.cs.umd.edu/class/spring2003/cmsc838p/Process/waterfall.pdf a také
např. Waterfall model. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201503-17]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_model
129
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Obrázek 1: Vodopádový model životního cyklu počítačového programu

Dále v této kapitole představím technickou povahu činností v rámci jednotlivých
fází vodopádového modelu a rozeberu, zda osoby podílející se na těchto činnostech lze či
nelze zahrnout do okruhu autorů počítačového programu. Počítačový program může ve
svém výsledku představovat jediné autorské dílo, spojení děl, kolektivní dílo, dílo
spoluautorů, případně dílo souborné.130 Pro zjednodušení terminologie se v následujícím
výkladu od povahy počítačového programu ve výše uvedeném smyslu abstrahuje a budu
hovořit o okruhu autorů počítačového programu bez ohledu na to, zda by reálně šlo o
autora jediného díla, spoluautory, autory díla kolektivního, autory děl užitých ve spojení,
či autory příspěvků do díla souborného.
Je třeba mít na paměti, že v následujícím výkladu nehovořím o konkrétních
osobách, ale spíše o rolích, které zastávají ve vztahu k činnostem, které provádějí. Jedna
konkrétní osoba tak může v rámci vývoje počítačového programu zastávat i několik
různých rolí. Například člen týmu vytvářejícího návrh počítačového programu může
v dalších fázích vývoje spolupracovat jako programátor na vytváření zdrojového kódu.

Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání podle
stavu k 1. 9. 2005. s. 191. Praha: Linde, 2003, ISBN 80-7201-546-X.
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V některých případech například i osoba na straně objednatele počítačového programu
může vystupovat tak iniciativně, že v zásadě plní roli analytika a podobně (i když by tomu
tak nemělo být s ohledem na možné důsledky týkající se odpovědnosti zhotovitele).
Analýza
Jak již bylo uvedeno výše, v rámci fáze analýzy je řešena otázka, jaký počítačový
program má být vytvořen. Neboli v rámci analýzy dojde k formálnímu popisu problémů,
které má počítačový program řešit, stanovení funkcí, které má počítačový program
poskytovat a určení dalších požadavků na něj.131
V rámci analýzy se provádějí zejména následující činnosti:132
Shromažďování požadavků, tedy jejich zjišťování a následná analýza. Požadavky
můžeme dělit na uživatelské a systémové.133 Uživatelské požadavky jsou obecné
požadavky na funkce a omezení počítačového programu vyjadřované v přirozeném
jazyce (někdy doplněné o ilustrační diagramy). Systémové požadavky představují
podrobnější popis funkcí, služeb a provozních omezení počítačového programu.
Uživatelské a systémové požadavky tak představují různé úrovně abstrakce, přičemž
systémové požadavky zpravidla bývají výsledkem analýzy uživatelských požadavků.
Specifikace požadavků, tedy převod požadavků do standardizované formy a jejich
dokumentace.134 Standardizace a dokumentace požadavků usnadňuje zjišťování dalších
požadavků a jejich analýzu.
Validace požadavků, tedy kontrola, zda požadavky definují počítačový program,
který si zainteresované osoby skutečně přejí.135 Zejména je třeba kontrolovat, že
požadavky jsou v souladu s přáním zainteresovaných osob a externími omezeními (např.
legislativou), že nejsou ve vzájemném rozporu, že jsou úplné, a že počítačový program
vyhovující stanoveným požadavkům je uskutečnitelný.
Výstupem výše uvedených činností je sada dokumentů, která se může skládat
například z dokumentu specifikace požadavků, dokumentace požadovaných rozhraní,
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předběžné testovací dokumentace, předběžného uživatelského manuálu, dokumentace
trasování požadavků, dokumentu výchozích požadavků.136 Stěžejním výstupem však je
dokument specifikace požadavků obsahující kompletní popis požadavků na počítačový
program.
Činnosti prováděné v rámci fáze analýzy provádějí převážně softwaroví (případně
systémoví) analytici. Nicméně do procesu analýzy je třeba ve velké míře zahrnout i
zainteresované osoby na straně objednatele, protože právě ony budou výsledný program
využívat a je třeba si s nimi vyjasnit jejich požadavky na počítačový program. Dále je
třeba do výše uvedených činností zahrnout i osoby, které se budou podílet na
následujících fázích vývoje počítačového programu, zejména pak architekty, kteří budou
z dokumentu specifikace požadavků vycházet při navrhování počítačového programu.
Zainteresované osoby na straně objednatele se podílejí na výše uvedených
činnostech zejména vznášením uživatelských požadavků, poskytováním informací a
dokumentů souvisejících s uživatelskými požadavky a související problematikou.
Například, pokud půjde o objednávku systému k řízení letového provozu, bude třeba
zhotoviteli poskytnout co nejucelenější a nejpřesnější popis činností a pravidel
souvisejících s řízením letového provozu a jeho bezpečností. Požadavky na předmětný
počítačový program budou jednak vyplývat z explicitních požadavků zainteresovaných
osob na straně objednatele a jednak z analýzy faktické povahy činnosti řízení letového
provozu.
Na straně zhotovitele je pak třeba interně komunikovat zejména s osobami, které
budou následně s výstupními dokumenty fáze analýzy pracovat (což zpravidla nebývají
stejné osoby, které provádějí analýzu). Tito pracovníci jsou do procesu zapojeni zejména
v rámci analýzy a validace požadavků.
Podíváme-li se na činnost osob podílejících se na fázi analýzy prismatem
podmínek autorství a spoluautorství dle AutZ, lze dojít k závěru, že se tyto osoby
nestanou autory výsledného programu.
Pokud jde o výše uvedené zainteresované osoby na straně objednatele a osoby
zúčastněné na následujících fázích vývoje, pak povaha jejich zapojení do vývoje
136
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počítačového programu bude spočívat v poskytnutí dokumentačního nebo technického
materiálu, případně rady nebo pomoci technického nebo odborného charakteru. Nebude
se tedy vůbec jednat o tvůrčí činnost a takové osoby budou z autorství počítačového
programu vyloučeny dle ustanovení § 8 odst. 2 AutZ.
Činnost analytiků spočívá zejména v sestavení uceleného souboru uživatelských
požadavků a jejich analýzy a následné definice uceleného souboru systémových
požadavků. Přitom k dosažení těchto výsledků je používána zejména metoda modelování,
dekompozice a prototypování.137 Byť na první pohled se může zdát, že činnost analytiků
spočívá pouze v zachycení požadavků na systém, které formuluje objednatel, opak je
většinou pravdou. Zainteresované osoby na straně objednatele často nevědí, co od
počítačového programu mají očekávat, případně jejich požadavky jsou nerealizovatelné
nebo neúčelné. Úkolem analytiků tak je ve spolupráci s objednatelem uživatelské
požadavky vytvářet a formulovat. Zejména se postarat, aby výsledný soubor
uživatelských požadavků byl ucelený, úplný a vnitřně nerozporný. Následně
z uživatelských požadavků analýzou vyextrahovat soubor systémových požadavků.
Výsledek jejich činnosti bude velmi záviset na jejich individuálních kvalitách, zejména
zkušenostech, znalostech, individuálním uchopení problematiky a náhledu na řešenou
věc, ale i intuice, schopnost abstraktního uvažování a v neposlední řadě také komunikační
schopnosti a formulační dovednosti.
Dle mého názoru tedy činnost analytiků představuje tvůrčí činnost. Je tedy třeba
se zabývat otázkou ochrany výsledků této činnosti. Zaprvé se budu zabývat otázkou, zda
lze analytiky zahrnout do okruhu autorů počítačového programu. Za druhé, zda
dokumentace, která je výsledkem fáze analýzy, je koncepčním materiálem počítačového
programu chráněným dle § 65 odst. 1 AutZ. Nakonec zatřetí, zda může tato dokumentace
být chráněná samostatně jako autorské dílo.
Dle mého názoru analytiky nelze zahrnout do okruhu autorů počítačového
programu. Je nepochybné, že výsledek jejich činnosti bude již do jisté míry determinovat
výsledný počítačový program. Na druhou stranu tato determinace nedosahuje té míry, že
by bylo možné uvažovat o nějakém konkrétním počítačovém programu. Na základě
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analýzy je stanoven pouze funkční rámec počítačového programu, avšak tomuto
funkčnímu rámci může vyhovovat celá řada naprosto odlišných počítačových programů
ve smyslu jejich vyjádření. Dále je třeba říci, že činnosti v rámci fáze analýzy se spíše
zaobírají problémem, který počítačový program má řešit, a z něj vyvozují požadavky a
omezení kladená na počítačový program. Tedy zjednodušeně řečeno, ve středu zájmu je
řešený problém, nikoli počítačový program jako takový.
Dále je třeba se zabývat otázkou, zda dokumentace vzniklá během fáze analýzy
představuje přípravné koncepční materiály dle § 65 odst. 1 AutZ. Podmínkou ochrany
přípravných koncepčních materiálů počítačového programu je, jak jsem uvedl v části
2.4.3 této práce, že povaha těchto materiálů v pozdější etapě umožní vytvoření
počítačového programu. Myslím si, že tuto podmínku je třeba vykládat v tom smyslu, že
povaha přípravných koncepčních materiálů musí vést v pozdější fázi k vytvoření již
konkrétního počítačového programu. Tedy, že z přípravných koncepčních materiálů musí
být patrné jisté prvky tohoto počítačového programu, aby je bylo možné ztotožnit
s výsledným počítačovým programem. Opačný výklad by vedl k bezbřehé aplikaci
ochrany na v podstatě jakékoli materiály, které byly pořízeny během vývoje počítačového
programu. Dle mého názoru tedy nebude tato podmínka u dokumentů vznikajících
v rámci fáze analýzy splněna vzhledem k již výše uvedenému závěru, že analýza
nedeterminuje výsledný počítačový program do té míry, aby se dalo dovodit, že umožnila
vznik tohoto konkrétního počítačového programu.
Přestože je dle mého názoru vyloučeno, aby byla dokumentace vzniklá během
fáze analýzy považována za přípravný koncepční materiál počítačového programu, není
dle mého názoru vyloučena její ochrana jako samostatného autorského díla, pokud splní
pojmové znaky díla dle § 2 odst. 1 AutZ.138 Jak jsem již uvedl výše, činnost analytiků lze
dle mého názoru považovat za tvůrčí činnost, jejíž výsledek závisí do značné míry na
individuálních vlastnostech a kvalitách analytiků. Tato tvůrčí činnost bude vyjádřena
v objektivně vnímatelné podobě v rámci dokumentace, která vznikne jako výstup fáze
analýzy. V konkrétním případě však bude nutné posoudit, zda předmětná dokumentace
splní podmínku jedinečnosti dle § 2 odst. 1 AutZ.
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Návrh
Fáze návrhu spočívá v určení, jak bude vypadat počítačový program, který splňuje
požadavky stanovené ve fázi analýzy, co nejefektivnější a nejúčelnějším způsobem. Tedy
ve fázi návrhu dochází ke specifikaci konkrétního počítačového programu, který
vyhovuje požadavkům a omezením popsaným v rámci analýzy.139
V rámci fáze návrhu dochází k:
Vypracování návrhu datových struktur, tedy volba logické reprezentace datových
entit identifikovaných v rámci analýzy.140 Zejména se jedná o tvorbu datových struktur,
definice databází, struktury datových souborů apod.
Vytvoření architektonického návrhu počítačového programu, tedy ke specifikaci
jednotlivých funkčních modulů a jejich vzájemných vztahů. V rámci architektonického
návrhu jsou jednotlivým modulům přiřazeny konkrétní funkce, které mají zajišťovat, a
definuje se způsob komunikace jednotlivých funkčních modulů počítačového programu
mezi sebou (interní rozhraní) zejména ve vztahu k návrhu datových struktur.141
Specifikaci procedurálního návrhu, tedy detailního popisu jednotlivých funkcí.
V rámci procedurálního návrhu se specifikují pro jednotlivé funkce jejich vstupy, výstupy
a průběh zpracování vstupů na výstupy.142
Zpracování návrhu externích rozhraní, tedy specifikace způsobu komunikace
mezi počítačovým programem a externími entitami včetně uživatelů (externí rozhraní).143
V rámci fáze návrhu se někdy postupuje ve dvou krocích lišících se v úrovni
abstrakce.144 Nejprve je zpracován předběžný návrh (nebo vysokoúrovňový návrh; toplevel design), který se zaměřuje především na celkovou architekturu počítačového
programu a datový návrh, přičemž abstrahuje od detailů zpracování. Následně je
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vypracován detailní návrh, který postupně rozpracovává architekturu do vyššího detailu
a zaměřuje se na detailní zpracování.
Výše uvedené prvky návrhu počítačového programu jsou zpracovány do
dokumentace, která může sestávat z jediného uceleného dokumentu nebo sady
jednotlivých dokumentů. Někdy jsou v rámci této fáze vývoje vytvořeny, případně
doplněny i související dokumenty jako: testovací dokumentace, předběžný provozní
manuál, předběžná dokumentace údržby atd.145
Na zpracování návrhu počítačového programu se podílejí odborníci nejčastěji
označovaní jako architekti nebo designeři. Dále v tomto textu budou tyto osoby souhrnně
označovány jako architekti.
Činnost architektů spočívá, jak je uvedeno výše, zejména ve vytvoření uceleného
návrhu počítačového programu, který tvoří východiska pro následnou fázi implementace,
tedy k vytvoření konkrétního počítačového programu. Při tomto návrhu jsou činěna
zásadní rozhodnutí, která se přímo odrazí ve výsledném zdrojovém kódu počítačového
programu. V rámci návrhu je stanovena vnitřní struktura počítačového programu, tedy
členění do funkčně ucelených celků (modulů), způsob zpracování (posloupnost příkazů),
způsob komunikace s uživatelem, volba algoritmů, a další. Konkrétní volby v rámci výše
uvedených rozhodnutí budou záviset na individuálních vlastnostech jednotlivých
architektů, zejména pak na jejich zkušenostech, znalostech, individuálním přístupu
k použitým metodám, ale i intuici, schopnosti abstraktního uvažování.
Dle mého názoru je tedy činnost architektů tvůrčí činností a je tedy třeba se
zabývat otázkou ochrany výstupů vytvořených v rámci fáze návrhu (dále souhrnně
označovány jako dokumentace návrhu). Zaprvé se budu zabývat otázkou, zda lze
architekty zahrnout do okruhu autorů navrhovaného počítačového programu. Za druhé,
zda dokumentace, která je výsledkem fáze návrhu je koncepčním materiálem
počítačového programu chráněným dle § 65 odst. 1 AutZ. A zatřetí, zda může být tato
dokumentace chráněná samostatně jako autorské dílo.
Již v rámci dokumentace návrhu budou vyjádřeny některé stěžejní prvky
počítačového programu, které lze považovat za prvky tvůrčí programátorské činnosti a
145
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které jsou posuzovány v rámci posouzení původnosti počítačového programu.146
Posouzení povahy právní ochrany dokumentace návrhu se tak dle mého názoru bude
odvíjet od úrovně detailu, v jakém bude tato dokumentace zpracována, tedy míry tvůrčí
volnosti jakou dokumentace návrhu následně přenechává programátorům při tvorbě
zdrojového kódu.
Například architektonický návrh definuje vnitřní strukturu počítačového
programu a jeho členění do funkčně ucelených modulů. Lze si představit, že tento návrh
bude obsahovat pouze vymezení základních modulů, ale jejich další vnitřní členění
ponechá k dotvoření až při samotné implementaci. Naopak již dokumentace návrhu může
definovat architekturu celého počítačového programu do nejmenšího detailu tak, že její
převedení do zdrojového kódu počítačového programu bude představovat pouze netvůrčí
změnu formy jejího vyjádření.

147

Stejné premisy platí pro procedurální návrh, který se

může zabývat pouze stěžejnímu funkcemi počítačového programu a zbytek ponechat do
fáze implementace. Naopak pokud procedurální návrh bude definovat všechny funkce
v takovém detailu, že bude popisovat celý průběh zpracování (posloupnost veškerých
příkazů, veškeré podmínky a cykly), pak programátor při implementaci bude provádět
pouze přepis do jiné formy a zřídka bude mít prostor k vyjádření své tvůrčí individuality.
Obdobně bychom mohli pokračovat dále. Lze se setkat i s názorem, že proces
implementace počítačového programu je vlastně překladem dokumentace návrhu do
zdrojového kódu a to do jisté míry překladem mechanickým.148
V extrémním případě, kdy by dokumentace návrhu de facto popisovala celý
počítačový program do té míry detailu, že by jeho implementace byla čistě mechanická,
dalo by se dle mého názoru uvažovat o tom, že samotná dokumentace návrhu by
K srov. úvod části 2.4.1 této práce a Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy
související. 2. aktualizované vydání podle stavu k 1. 9. 2005. Praha: Linde, 2003. s. 190 – 191. ISBN 80-7201-546-X: „Naproti tomu
je předmětem ochrany – obdobně jako je chráněna vnitřní struktura literárního díla – vnitřní struktura počítačového programu tvořící
jeho kostru a sestávající ze zvolené posloupnosti příkazů a organizace modulů, a dále způsob komunikace s uživatelem (způsob
zobrazení informací na obrazovce)“ a také Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.. Počítačové právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, xv,
261 s. Právo a hospodářství (C.H. Beck). ISBN 80-717-9009-5: „Při řešení problému individuality a původnosti programů vycházíme
v praxi z vlastního programu a jeho pojetí. Za rozhodující pro jeho posouzení považujeme: 1. strukturu a uspořádání programu
(organizaci dat, posloupnost příkazů, instrukcí a volbu algoritmů vyjádřenou ve zdrojovém textu nebo strojovém kódu), 2. způsob
komunikace s uživatelem („look and feel“ jako způsob, jakým se program prezentuje uživateli a jak s ním komunikuje, resp. Jak je jím
užíván) vyjádřený zobrazením na obrazovce a kritérií práce uživatele s programem.“.
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představovala vyjádření počítačového programu. V tomto směru lze uvažovat analogicky
jako v případě, kdy za vyjádření počítačového programu považujeme jeho zdrojový kód,
byť ten sám o sobě nebývá spustitelný na počítači.149 V rámci dokumentace návrhu by již
byly vyjádřeny veškeré tvůrčí prvky počítačového programu, jen prostředek (jazyk) jejich
vyjádření by neumožňoval přímý překlad do strojového kódu. K tomu by bylo zapotřebí
ještě čistě mechanického kroku spočívajícího v „překladu“ dokumentace návrhu do
zdrojového kódu (programovacího jazyka). Architekti by v takovém případě museli být
zahrnuti do okruhu autorů počítačového programu.
Naopak v případě volnějšího návrhu počítačového programu lze uvažovat v tom
smyslu, že by v rámci dokumentace návrhu byly zachyceny pouze myšlenky a principy,
na kterých by byl následný počítačový program založen. Nebyl by tedy v rámci
dokumentace návrhu počítačový program vyjádřen vůbec. V takovém případě by nebylo
možné architekty zahrnout do okruhu autorů výsledného počítačového programu.
V reálném případě se budeme pravděpodobně pohybovat někde mezi těmito výše
uvedenými extrémy a výsledné posouzení bude vždy záviset na konkrétním případě.
Nicméně dle mého názoru, pokud již v rámci dokumentace návrhu budou určité
prvky počítačového programu zcela vyjádřeny takovým způsobem, že jejich převedení
do zdrojového kódu bude čistě mechanické, pak ve vztahu k těmto prvkům počítačového
programu lze architekty zahrnout do okruhu autorů počítačového programu. Samozřejmě
za předpokladu, že půjde o prvky splňující podmínku původnosti. V souladu s tím dle
mého názoru, půjde v takovém případě o vyjádření části počítačového programu v rámci
rané fáze jeho vývoje, na kterou by se měla vztahovat ochrana dle § 2 odst. 3 AutZ.
Pokud dokumentace návrhu nebude obsahovat žádné prvky počítačového
programu vyhovující výše uvedeným podmínkám, pak architekty do okruhu autorů
počítačového programu dle mého názoru zahrnout nelze. V takovém případě by převedení
obsahu dokumentace návrhu vyžadovalo tvůrčí přístup programátora při implementaci a
výsledný zdrojový kód by představoval výsledek jeho vlastní tvůrčí činnosti.
Dále si myslím, že dokumentace návrhu bude zpravidla vyhovovat zákonným
podmínkám k tomu, aby byla chráněna jako přípravný koncepční materiál dle § 65 odst. 1
Srov Smejkal, V., Sokol, T., Vlček, M.. Počítačové právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, xv, 261 s. Právo a hospodářství (C.H.
Beck). ISBN 80-717-9009-5., byť poněkud odlišně vzhledem k povaze přípravných koncepčních materiálů.
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AutZ. 150 Dle mého názoru povaha dokumentace návrhu umožňuje, aby na jejím základě
vznikl již konkrétní počítačový program. Na rozdíl od analýzy se dokumentace návrhu
zabývá detailní specifikací konkrétního počítačového programu, tedy vede k jeho
vytvoření, jak předpokládá směrnice.
Analogicky k závěrům učiněným ve vztahu k dokumentaci vzniklé během fáze
analýzy jsem toho názoru, že i dokumentace návrhu bude zpravidla sama o sobě
předmětem ochrany autorského práva, pokud splní podmínku jedinečnosti dle § 2 odst. 1
AutZ, popřípadě původnosti dle § 2 odst. 2 AutZ, bude-li přípravným koncepčním
materiálem.
Implementace
Po skončení fáze návrhu již lze přistoupit k samotné tvorbě počítačového
programu v podobě vytváření jeho zdrojového kódu. Programování v kontextu
formalizovaného vývoje počítačových programů představuje převedení detailního návrhu
počítačového programu do zdrojového kódu.151
V rámci tvorby zdrojového kódu dochází i k základnímu testování a ladění tohoto
kódu. Během fáze implementace se provádí zejména testování jednotek, tedy nejmenších
funkčně samostatných částí počítačového programu.152 Testování provádí samotní
programátoři, kteří následně i implementují opravy nalezených chyb.
Implementací zdrojového kódu se zabývají odborníci označovaní jako
programátoři.
Ve výsledném zdrojovém kódu se projeví zejména individuální programovací styl
jednotlivých programátorů. Programátorský styl má vliv předně na čitelnost a
srozumitelnost zdrojového kódu a následně tedy na složitost jeho testování, a případných
úprav.153 Dále se kvalita implementace může promítnout i do efektivity provádění
programu.

Obdobně Jansa, L., Otevřel, P. Softwarové právo: praktický průvodce právní problematikou v IT. Aktualizované a rozšířené vydání.
Brno : Computer Press, 2014. s. 36 – 37. ISBN 978-80-251-4201-1.
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Royce, W. a Thayer, R. Software systems engineering. In: Thayer, R. a Dorfman, M. System and software requirements
engineering. Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society Press, c1990, s. 109. ISBN 0818659211.
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Royce, W. a Thayer, R. Software systems engineering. In: Thayer, R. a Dorfman, M. System and software requirements
engineering. Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society Press, c1990, s. 109 - 110. ISBN 0818659211.
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Pressman, R. Software engineering: a practitioner's approach. 3rd ed. London: McGraw-Hill, 1994. s. 535 – 543. ISBN
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Implementace počítačového programu, tedy tvůrčí zpracování myšlenek a
principů obsažených v dokumentaci návrhu a jejich vyjádření v rámci zdrojového kódu
počítačového programu, představuje jádro tvůrčí činnosti při vývoji počítačového
programu.154 Programátoři tak budou tvořit jádro okruhu autorů počítačového
programu.155
Testování
Testování počítačového programu je stěžejní činností v rámci zajištění kvality
výsledného produktu. Testování spočívá v odhalování chyb v počítačovém programu
(respektive jeho zdrojovém kódu) pomocí kontrovaného vykonávání zdrojového kódu.156
Základní testování probíhá již v rámci fáze implementace, jak bylo zmíněno výše.
Jedná se o testování jednotek a případně modulů. Testování v rámci fáze implementace
provádějí příslušní programátoři.
Po dokončení fáze implementace se provádí testování integrační a systémové.157
Integrační testování zkoumá fungování modulů ve vzájemné interakci a také testování
celého počítačového programu. Systémové testování zkoumá fungování počítačového
programu v rámci celého systému, kterého je součástí (tedy včetně cílového hardware a
jiných prvků, například jiných již existujících počítačových programů, se kterými
interaguje).
Na odhalení chyby navazuje její dokumentace a vytvoření požadavku na její
odstranění. Odstranění chyby spočívá v modifikaci příslušných částí zdrojového kódu,
čímž dochází k úpravě fungování samotného počítačového programu.
Testování provádějí specializovaní testeři. Tito odborníci by však měli provádět
pouze samotné testování, tedy odhalování a dokumentaci chyb, ale již nikoli jejich
odstraňování. Odstraňování chyb by měli provést příslušní programátoři odpovědní za
příslušnou část zdrojového kódu.

Pokud není tvůrčí činnost programátorů vyloučena detailním návrhem. Srov předchozí část věnující se fázi návrhu.
Jansa, L., Otevřel, P. Softwarové právo: praktický průvodce právní problematikou v IT. Aktualizované a rozšířené vydání. Brno :
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Činnost testerů tak bude spočívat především ve formě rady technického nebo
odborného charakteru (identifikace chyby v kódu), kterou bude předávat programátorovi.
V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 AutZ tedy nelze testery zahrnovat do okruhu autorů
počítačového programu.
Pokud se tester bude podílet i na odstraňování chyby modifikací zdrojového kódu,
pak na něj bude třeba hledět jako na programátora a uplatní se na něj závěry uvedené výše
ve vztahu k fázi implementace (ale pouze ve vztahu k provedeným změnám zdrojového
kódu). 158 Nicméně je třeba dodat, že se nejedná o standardní praxi.
Po dokončení fáze testování a opravě nalezených chyb lze již hovořit o
dokončeném počítačovém programu.
Provoz a údržba
Při prostém provozu jsou prováděny nejčastěji činnosti nemající tvůrčí povahu,
které nijak nemodifikují provozovaný počítačový program, a tedy takové činnosti
nebudou z pohledu autorství provozovaného programu relevantní.
Údržba počítačového programu může spočívat ve čtyřech činnostech:159
Opravě chyb, které nebyly odhaleny v předchozích fázích vývoje počítačového
programu.
Adaptaci počítačového programu na změnu prostředí, v němž pracuje. Tato změna
může nastat například při výměně hardware, na kterém pracuje nebo operačního systému
apod. Pro zachování plné funkčnosti počítačového programu v novém změněném
prostředí mohou být vyžadovány jeho úpravy.
Precizaci počítačového programu, která spočívá v doplňování nových funkcí,
případně optimalizaci stávajících apod.
Prevenci, kdy dochází k preventivním úpravám pro budoucí snazší údržbu.
Všechny výše uvedené činnosti v rámci údržby vyžadují úpravu počítačového
programu. Vzhledem k tomu, že ve fázi provozu a údržby lze již počítačový program

obdobně Jansa, L., Otevřel, P. Softwarové právo: praktický průvodce právní problematikou v IT. Aktualizované a rozšířené vydání.
Brno : Computer Press, 2014. s. 41. ISBN 978-80-251-4201-1.
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Pressman, R. Software engineering: a practitioner's approach. 3rd ed. London: McGraw-Hill, 1994. s. 676 – 677. ISBN
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považovat za dokončený, budou takové zásahy nejčastěji představovat úpravu nebo
zpracování provozovaného počítačového programu případně spojení provozovaného
programu s dalším počítačovým programem.
Postup, kterým by měla případná změna v rámci údržby probíhat, by měl
v ideálním případě kopírovat všechny výše uvedené fáze vývoje počítačového programu
a výše uvedené závěry lze na něj aplikovat obdobně.

4.

Obsah autorského práva k počítačovému programu
Při stanovení konkrétních práv autora, která tvoří jeho autorské právo k jím

vytvořenému počítačovému programu, vychází AutZ z koncepce duality obsahu
autorského práva.160 Rozlišujeme tedy výhradní práva osobnostní a majetková.
Osobnostní práva jsou úžeji spojena s autorem a jejich účelem je zejména ochrana
autorovy tvůrčí integrity. Oproti tomu majetková práva slouží autorovi zejména ke
kontrole hospodářského využití jím vytvořeného počítačového programu.

4.1.

Osobnostní práva
Výlučná osobnostní práva autora jsou spojena s jeho osobou, trvají tak po celou

dobu autorova života a jeho smrtí zanikají. Autor se nemůže osobnostních práv vzdát ani
je převést na jinou osobu. 161
Osobnostní práva autora sice zanikají jeho smrtí, avšak ani po jeho smrti nelze162:


osobovat si autorství k jím vytvořenému počítačovému programu;



užívat jím vytvořený počítačový program způsobem snižujícím jeho
hodnotu a



je-li to obvyklé, musí být autor počítačového programu uveden.

Chaloupková, H., Holý, P. Autorský zákon : Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 21. ISBN 978-80-7400-432-2.
§ 11 odst. 4 AutZ
162
§ 11 odst. 5 AutZ
160
161
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Ochrany tohoto rezidua osobnostních práv se může domáhat libovolná osoba
autorovi blízká163, a případně další osoby164 uvedené v § 11 odst. 5 AutZ.
Výlučná osobnostní práva jsou upravena taxativně a řadíme mezi ně165: právo
rozhodnout o zveřejnění, právo osobovat si autorství a právo na nedotknutelnost.
Právo rozhodnout o zveřejnění
Tímto právem je chráněna autorova svoboda rozhodnout o zveřejnění jím
vytvořeného počítačového programu, případně toto zveřejnění vyloučit. Vztahuje se
pouze k prvnímu zveřejnění a tímto zveřejněním je konzumováno.166 Po smrti autora toto
právo zaniká.
Právo osobovat si autorství
Obsahem tohoto práva je167:


oprávnění bránit jinému přisvojovat si autorství k počítačovému programu
vytvořenému autorem; a



oprávnění rozhodnout o uvedení svého autorství při zveřejnění
počítačového programu a o způsobu takového označení.

Oprávnění rozhodnout o označení a jeho způsobu se vztahuje jen na případy, kdy
je uvedení autorství obvyklé. U počítačových programů to zpravidla obvyklé není.
Nicméně například počítačové hry jsou standardně opatřeny označením všech osob, které
se na jejich vývoji podílely, v rozsahu obdobném jako je tomu například u filmů.
Právo na nedotknutelnost
Právo na nedotknutelnost zakazuje jakkoliv měnit nebo jinak zasahovat do
počítačového programu bez svolení jeho autora, ledaže by to zákon výslovně
připouštěl.168

Dle § 22 OZ
Právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce dle AutZ.
165
§ 11 odst. 1 - 3 AutZ
166
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 148. ISBN 978-80-7179-608-4.
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§ 11 odst. 2 AutZ
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Dále zakazuje jakékoliv užití počítačového programu způsobem snižujícím jeho
hodnotu.169 Autor je oprávněn vykonávat dohled nad plněním tohoto zákazu za podmínek
stanovených v § 11 odst. 3 AutZ.

4.2.

Majetková práva
Základem majetkových práv autora je výlučné právo počítačový program užít a

udělit jiné osobě oprávnění k výkonu tohoto práva (licence).170 Poskytnutím oprávnění
k užití počítačového programu nezaniká autorovo původní právo, autor však musí strpět
omezení s poskytnutým oprávněním související.171 Užití počítačového programu bez
svolení autora lze jen v případě, kdy to zákon dovoluje (zejména zákonné licence).172
Majetkových práv se autor stejně jako práv osobnostních nemůže vzdát a nelze je
ani převádět na jiné osoby.173 Autor má možnost s majetkovými právy nakládat
prostřednictvím udělování licencí. V tomto případě mluvíme o tzv. konstitutivním
převodu174, kdy původní právo autora udělením licence nezaniká, ale je omezeno
rozsahem udělené licence. Zánikem licence se navrací zpět do původního rozsahu.
K udělení licence dochází nejčastěji na základě typové licenční smlouvy upravené
v OZ175.
Majetková práva na rozdíl od práv osobnostních nezanikají smrtí autora, ale
obecně trvají ještě 70 let po ní176. Majetková práva jsou předmětem dědictví. Zdědí-li
majetková práva více dědiců, nakládají s nimi ve stejném režimu jako spoluautoři dle § 8
odst. 3 a 4 AutZ.177
AutZ obsahuje úpravu některých typických způsobů užití děl. Nicméně tento
výčet je pouze demonstrativní povahy a dílo (počítačový program) je možné užít i jiným
než zákonem upraveným způsobem.178 Ustanovení § 12 odst. 4 AutZ uvádí následující

169

dtto
§ 12 odst. 1 AutZ.
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§ 12 odst. 2 AutZ.
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§ 12 odst. 1 věta druhá AutZ
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§ 26 odst. 1 AutZ
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způsoby užití díla: rozmnožování díla, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování
originálu nebo rozmnoženiny díla a sdělování díla veřejnosti.
Právo na rozmnožování
Rozmnožováním se dle § 13 AutZ rozumí: „… zhotovování dočasných nebo
trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli
prostředky a v jakékoli formě.“ Rozmnožováním počítačového programu se dle § 66
odst. 2 AutZ rozumí i pořízení rozmnoženiny nezbytné k zavedení programu do paměti
počítače, pro jeho zobrazení, provoz a přenos.
Právo na rozšiřování
Rozšiřováním se dle § 14 odst. 1 AutZ rozumí: „… zpřístupňování díla v hmotné
podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo k
rozmnoženině díla, včetně jejich nabízení za tímto účelem.“ Česká právní úprava tak
upravuje právo na rozšiřování jen ve vztahu k zachycení díla ve formě hmotného nosiče.
Typickým

příkladem

rozšiřování

počítačových

programů

tak

bude

prodej

tzv. „krabicového software“, kdy je počítačový program distribuován ve formě
paměťového nosiče (např. DVD) obsahujícího rozmnoženinu počítačového programu.179
SDEU ve svém rozhodnutí ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp. zn. C-128/11 (UsedSoft
GmbH v. Oracle International, Corp.) vyložil, že právo na rozšiřování dle Směrnice o
ochraně počítačových programů se vztahuje i na distribuci počítačových programů ve
formě stažení rozmnoženiny počítačového programu z internetu na nosič dat. Ovšem
pouze v případě, kdy nositel autorských práv poskytl k této rozmnoženině časově
neomezené užívací právo výměnou za zaplacení odměny odpovídající její hospodářské
hodnotě.
Prvním prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo
rozmnoženině počítačového programu v hmotné podobě, který byl učiněn autorem nebo
s jeho souhlasem, dochází (při splnění dále uvedených zákonných podmínek) k vyčerpání
práva na rozšiřování této konkrétní rozmnoženiny.180 Autor tak není oprávněn bránit
dalším dispozicím s takovou rozmnoženinou. Vyčerpání práva na rozšiřování se však

Jansa, L., Otevřel, P. Softwarové právo: praktický průvodce právní problematikou v IT. Aktualizované a rozšířené vydání. Brno :
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nevztahuje na další pronájem této rozmnoženiny. Vyčerpání práva na rozšiřování je
teritoriálně omezeno a dochází k němu pouze v případě, že k prvnímu prodeji došlo na
území některého členského státu Evropské unie nebo některého ze států Evropského
hospodářského společenství a platí pouze pro území členských států Evropské unie a států
Evropského hospodářského prostoru.
Právo na pronájem
Pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla se dle § 15 AutZ rozumí:
„… zpřístupnění díla ve hmotné podobě za účelem přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny
díla na určitou dobu.“ Na rozdíl od rozšiřování pronajímatel nepozbývá svého
vlastnického práva k předmětné rozmnoženině.
Dle zvláštního ustanovení § 66 odst. 3 AutZ se za pronájem počítačového
programu nepovažuje takový pronájem rozmnoženiny počítačového programu, kde tato
rozmnoženina nepředstavuje podstatný předmět pronájmu. V praxi se bude jednat
zejména o pronájem věci, jejíž součástí je počítačový program ve formě
tzv. „firmware“181. Příkladem takového pronájmu bude pronájem spotřební elektroniky
(DVD přehrávač, mobilní telefon, digitální fotoaparát atd.), ale v dnešní době i pronájem
novějších modelů automobilů.
Právo na půjčování
Půjčováni ve smyslu § 16 AutZ se od pronájmu odlišuje zejména absencí
hospodářského prospěchu na straně půjčitele. Pojmovými znaky půjčování dle AutZ jsou
poskytnutí oprávnění k užití k originálu nebo rozmnoženiny díla v hmotné podobě na
dobu určitou, a to bezúplatně.
Ustanovení § 66 odst. 3 AutZ platí pro půjčování obdobně jako pro pronájem.
Právo na vystavování
Právo na vystavování dle § 17 AutZ spočívá ve zpřístupnění díla v hmotné podobě
a umožnění jeho zhlédnutí nebo jiného vnímání. Vzhledem k chráněným formám

Pojmem firmware lze označit počítačový program, který slouží k řízení (ovládání) technického zařízení a je jeho součástí. K tomu
srov. např. Firmware. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 201504-03]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Firmware.
181
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vyjádření počítačového programu182 připadá v úvahu de facto jen vystavování ve formě
zdrojového nebo strojového kódu, což dle mého názoru nemá žádný hospodářský účel.
Právo na sdělování veřejnosti
Sdělování díla veřejnosti dle § 18 AutZ spočívá ve zpřístupňování díla v nehmotné
podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Dále je sdělováním veřejnosti
zpřístupňování díla takovým způsobem, že k němu kdokoliv může mít přístup na
zvoleném místě ve zvolený čas zejména prostřednictvím počítačové nebo obdobné sítě.
Za sdělování díla veřejnosti se nepovažuje v souladu s § 18 odst. 3 AutZ pouhé
provozování infrastruktury umožňující nebo zajišťující sdělování veřejnosti. V praxi se
může například jednat o poskytování hostingových služeb, jejichž prostřednictvím je
sdělovaný obsah zpřístupněn.

4.3.

Volná užití a zákonné licence v kontextu počítačových programů
Jak již bylo uvedeno výše, dílo lze užít bez souhlasu autora jen na základě volného

užití nebo zákonné licence.
Volné užití díla představuje takovou dispozici s dílem, kterou za určených
podmínek zákonodárce explicitně vylučuje z právní regulace (nepředstavuje tak užití díla
ve smyslu AutZ).183 Zákonnou licencí naopak rozumíme zákonem aprobované užití díla
bez souhlasu autora.184
Volná užití a zákonné licence představují výjimky a omezení autorského práva,
jsou tak uplatnitelné pouze tehdy, když užití díla v souladu se zákonem stanovenou
výjimkou není v rozporu s běžným užitím díla a nejsou jím nepřiměřeně dotčeny
oprávněné zájmy autora.185
Volným užitím dle § 30 AutZ je užití díla pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož
účelem není dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu, ať už přímého nebo

182

srov. kapitolu 2.4.1
Chaloupková, H., Holý, P. Autorský zákon : Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 54. ISBN 978-80-7400-432-2.
184
dtto
185
viz § 29 odst. 1 AutZ
183
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nepřímého. Nicméně tato výjimka neplatí pro počítačové programy186, AutZ tak nezná
volné užití počítačového programu.
AutZ upravuje řadu zákonných licencí, avšak vzhledem ke specifické povaze
počítačového programu je většina těchto zákonných licencí ve vztahu k počítačovým
programům dle § 66 odst. 7 AutZ vyloučena s výjimkou úřední licence dle § 34 písm. a)
AutZ a licence pro dočasné rozmnoženiny dle § 38a odst. 1 písm. a) AutZ. Na druhou
stranu § 66 odst. 1 AutZ vymezuje sadu zákonných licencí specifických pro počítačové
programy.
Zákonné licence dle § 66 odst. 1 AutZ můžeme dle jejich účelu rozdělit na tři
kategorie187. První kategorie umožňuje činit úkony nezbytné k využití programu. Druhá
kategorie povoluje pořízení nezbytné záložní rozmnoženiny. Na základě licencí třetí
kategorie lze při splnění zákonných podmínek získávat informace o fungování programu.
Do první kategorie lze zařadit zákonné licence dle § 66 odst. 1 písm. a) a b) AutZ.
Na základě těchto licencí má oprávněný uživatel rozmnoženiny počítačového programu
právo tento program rozmnožovat, překládat, zpracovávat, upravovat nebo jinak měnit,
je-li to nezbytné k využití řádně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, a to při
vykonávání následujících úkonů:
a) zavedení a provozu počítačového programu;
b) opravě chyb počítačového programu; a
c) provádění jiných úkonů nezbytných pro využití oprávněně nabyté
rozmnoženiny.
Provádění jiných úkonů uvedených výše pod písmenem c) lze smluvním
ujednáním stran omezit nebo vyloučit. Ostatní zákonné licence nelze smluvně omezit, či
vyloučit.
Druhá kategorie obsahuje zákonnou licenci dle § 66 odst. 1 písm. c) AutZ, která
umožňuje oprávněnému nabyvateli rozmnoženiny počítačového programu pořídit záložní
rozmnoženinu počítačového programu, je-li nezbytná k jeho využití.

186
187

viz § 30 odst. 3 AutZ
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 629. ISBN 978-80-7179-608-4.
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Do třetí kategorie můžeme zařadit zákonné licence upravené v § 66 odst. 1
písm. d) a e) AutZ.
Na základě první z nich lze provádět analýzu funkčnosti počítačového programu
za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je tento program založen. Takto zkoumat
počítačový program smí pouze oprávněný uživatel jeho rozmnoženiny při zavedení,
uložení programu do paměti počítače nebo při jeho zobrazení, provozu či přenosu, k
němuž je oprávněn. Na základě této licence nejsou aprobovány žádné zásahy do
počítačového programu a lze tak tuto analýzu omezit pouze na zkoumání chování
programu při zadání určitých vstupů a vyhodnocení jeho výstupů. Tento přístup je někdy
označován jako black box188 analýza.
Druhá licence spadající do třetí kategorie umožňuje rozmnožovat kód
počítačového programu nebo překládat jeho formu při rozmnožování počítačového
programu, jeho překladu či jiném zpracování, úpravě nebo jeho jiné změně, je-li k této
změně uživatel oprávněn. Tyto operace lze však provést jen:
a) je-li to nezbytné pro získání informací nutných k zajištění interoperability
zkoumaného počítačového programu s jiným nezávisle vytvořeným
programem; a
b) jestliže tyto informace k zajištění interoperability nejsou jinak snadno a
rychle dostupné; a
c) pokud se takové činnosti omezí na části zkoumaného počítačového
programu, které je nezbytné zkoumat pro zajištění interoperability.
V rámci této licence lze provádět i překlad strojového kódu zpět do kódu
zdrojového189, tedy tzv. dekompilaci190. Nicméně AutZ omezuje použití informací
získaných na základě této licence tak, že nesmí být využity pro jiný účel než je dosažení
interoperability mezi zkoumaným programem a nezávisle vytvořeným programem. Tyto
informace dále nesmí být použity k vývoji, zhotovení, ani obchodnímu využití

188

Black box. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-04-04].
Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Black_box
189
Zbránek, L. Právní aspekty zpětné analýzy počítačových programů. In: MASARYKOVA UNIVERZITA. Revue pro právo a
technologie 6/2012. Brno: Tribun EU s.r.o., 2012, 54 - 75. ISSN 1805-2797. Dostupné z: http://revue.law.muni.cz/dokumenty/21141
190
více o dekompilaci viz např. CIFUENTES, C., GOUGH, J. Decompilation of Binary Programs. In: SOFTWARE—PRACTICE
AND
EXPERIENCE.
vol.
25 (7),
1995, 811
829. DOI: 10.1002/spe.4380250706.
Dostupné z:
http://profs.sci.univr.it/~giaco/download/Watermarking-Obfuscation/cifuentes95decompilation.pdf
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počítačového programu obdobnému zkoumanému programu v jeho vyjádření. Tímto je
zřejmě myšleno, že byť lze informace o interoperabilitě zkoumaného programu získávat
pomocí dekompilace, nesmí však dojít při jejich následném využití k rozmnožení
zdrojového kódu zkoumaného programu. Informace získané na základě této licence také
nesmějí být poskytnuty třetí osobě, není-li to nezbytné k zajištění interoperability.
Výše uvedené zákonné licence dle § 66 odst. 1 AutZ jsou upraveny jako
tzv. minimální rozsah, nelze je tedy smluvně zúžit, jen rozšířit. Výjimku tvoří zákonná
licence dle § 66 odst. 1 písm. b) AutZ, která je ryze dispozitivní.
K využití zákonných licencí dle § 66 odst. 1 AutZ je oprávněn pouze oprávněný
nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu. Tento pojem je definován v § 66
odst. 6 AutZ jako:
a) oprávněný nabyvatel rozmnoženiny počítačového programu, který má
vlastnické či jiné právo k této rozmnoženině za účelem jejího využití,
nikoliv za účelem její další distribuce; nebo
b) oprávněný nabyvatel licence; nebo
c) jiná osoba oprávněná užívat rozmnoženinu počítačového programu.
Použil-li autor k ochraně svého počítačového programu technické prostředky
ochrany191, je povinen oprávněnému uživateli zpřístupnit program v rozsahu zákonných
licencí dle § 66 odst. 1 AutZ. Využitím licencí dle § 66 odst. 1 písm. d) a e) AutZ
oprávněný uživatel nezasahuje do zvláštní ochrany technických prostředků dle § 43 AutZ.

4.4.

Vyčerpání práva na rozšiřování počítačových programů v kauze
UsedSoft
V kapitole 4.2 jsem stručně nastínil obsah majetkových práv autora. Mezi tato

práva náleží i právo na rozšiřování, tedy právo autora kontrolovat distribuci svého

Definici technických prostředků ochrany obsahuje § 46 odst. 3 AutZ: „Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se
technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby zabraňovala nebo omezovala takové úkony
ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo
ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním kontrolního mechanismu rozmnožování.“
191
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počítačového programu. Nicméně, jak již bylo uvedeno, toto právo je omezeno institutem
vyčerpání.
V této části se budu věnovat detailnějšímu výkladu principu vyčerpání práva na
rozšiřování ve vztahu k počítačovým programům. Dále představím rozdílný přístup
k aplikaci tohoto principu na počítačové programy v rámci porovnání rozhodování SDEU
a soudů ve Spojených státech amerických. V závěru se budu věnovat rozboru distribuce
počítačového programu stažením z internetu na hmotný nosič, kde se budu věnovat
zejména podřazení jednotlivých kroků pod konkrétní majetková práva.
4.4.1. Kauza UsedSoft
Aplikací principu vyčerpání práva na rozšiřování ve vztahu k distribuci
počítačových programů stažením z internetu se zabýval SDEU v řízení o předběžných
otázkách, které mu předložil německý Bundesgerichtshof v rámci řešení sporu mezi
společností Oracle International Corp. (dále jen „Oracle“) a společností UsedSoft GmbH
(dále jen „UsedSoft“).
Skutkový stav
Podnikání společnosti Oracle je založeno na vývoji a distribuci počítačových
programů. Běžný obchodní postup Oracle spočívá v dodání rozmnoženiny počítačového
programu formou umožnění jejího stažení z internetových stránek Oracle a poskytnutí
užívacího práva k této rozmnoženině.
V předmětném případě se jednalo o počítačový program typu „klient-server“.
Podstata používání takového programu spočívá v tom, že rozmnoženina programu je
trvale uložena na centrálním počítači (serveru) a uživatelé k němu přistupují, tak že se
další rozmnoženina nahraje ze serveru do operační paměti jejich osobních počítačů
(klientů).
Oracle k těmto počítačovým programům poskytoval nevýlučné, nepřevoditelné
užívací právo pro vnitřní obchodní účely nabyvatele na dobu neurčitou za jednorázovou
úplatu. Takové užívací právo se vždy vztahovalo na rozmnoženinu ukládanou na server
a umožnění jejího používání 25 uživateli formou nahrání rozmnoženiny do operační
paměti jejich klientských stanic.
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Podnikatelská činnost společnosti UsedSoft spočívá ve vykupování počítačových
programů od uživatelů, kteří je již nehodlají dále používat, a jejich redistribuci dalším
uživatelům.
V předmětné věci společnost UsedSoft vykupovala výše popsané počítačové
programy zákazníků společnosti Oracle, a to dokonce takovým způsobem, že vykupovala
oprávnění k užívání serverové rozmnoženiny v rozsahu překračujícím potřeby
zákazníka192.
UsedSoft následně takto nabyté počítačové programy dále distribuoval svým
zákazníkům. Tito zákazníci, kteří již byli držiteli serverové rozmnoženiny, pak pouze
využívali získané oprávnění pro rozšíření počtu uživatelů této rozmnoženiny. Jiní
zákazníci, kteří nebyli držiteli serverové rozmnoženiny, byli vyzváni společností
UsedSoft, aby si tuto rozmnoženinu stáhli z internetových stránek Oracle.
Posouzení SDEU
SDEU byly položeny následující tři předběžné otázky:
1. Je osoba, která se může dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování
rozmnoženiny počítačového programu ‚oprávněným nabyvatelem‘ ve
smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 2009/24?
2. Pro případ, že první otázka bude zodpovězena kladně, vyčerpává se právo
na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu ve smyslu čl. 4
odst. 2 první části věty směrnice 2009/24, pokud nabyvatel pořídil
rozmnoženinu se svolením nositele práv stažením programu z internetu na
nosič dat?
3. Pro případ, že i druhá otázka bude zodpovězena kladně, může se i taková
osoba, která nabyla licenci k ‚použitému‘ počítačovému programu, za
účelem pořízení rozmnoženiny programu jako ‚oprávněný nabyvatel‘
podle čl. 5 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 první části věty směrnice 2009/24
dovolávat vyčerpání práva na rozšiřování rozmnoženiny počítačového
programu pořízené prvním nabyvatelem se svolením nositele práv
Například zákazník potřeboval získat oprávnění k užívání počítačového programu společnosti Oracle pro 30 svých zaměstnanců.
V takovém případě musel od společnosti Oracle nabýt dva balíčky licencí každý pro 25 uživatelů. Přebývajících 20 licencí následně
převedl na společnost UsedSoft, která je dále distribuovala.
192
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stažením programu z internetu na nosič dat, pokud tento první nabyvatel
svoji rozmnoženinu smazal nebo již nepoužívá?
SDEU se výše položenými otázkami zabýval tak, že nejprve odpověděl na druhou
předběžnou otázku a následně se zabýval předběžnými otázkami jedna a tři dohromady.
Ke druhé předběžné otázce se SDEU vyjádřil takto:
„Článek 4 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23.
dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů musí být vykládán v tom smyslu,
že se právo na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu vyčerpá, pokud nositel
autorského práva, který udělil svolení byť i s bezúplatným stažením této rozmnoženiny z
internetu na nosič dat, poskytl rovněž – výměnou za zaplacení ceny, která mu má zajistit
odměnu odpovídající hospodářské hodnotě rozmnoženiny díla, jehož je vlastníkem – k
uvedené rozmnoženině užívací právo bez časového omezení.“193
Při hledání odpovědi na druhou předběžnou otázku se SDEU postupně zabýval
jednotlivými podmínkami vyčerpání práva dle čl. 4 odst. 2 Směrnice o ochraně
počítačových programů.
SDEU nejprve dovodil, že stažení rozmnoženiny počítačového programu, a s tím
související uzavření licenční smlouvy, je třeba posuzovat jako jeden celek. Dle SDEU je
cílem této transakce umožnit zákazníkovi společnosti Oracle trvalé užívání stažené
rozmnoženiny počítačového programu výměnou za zaplacení odměny, která odpovídá
hospodářské hodnotě této rozmnoženiny. V tomto smyslu je tak dle SDEU na tuto
transakci třeba nahlížet jako na prodej.194
SDEU k výše uvedenému dílčímu závěru dodává, že pojem „prodej“ je třeba
vykládat extenzivně, tak aby nebylo možné účinek vyčerpání práva na rozšiřování dle
ustanovení čl. 4 odst. 2 Směrnice o ochraně počítačových programů obejít pouhou volbou
distribučního kanálu. Tedy volbou mezi distribucí formou prodeje hmotných nosičů a
distribucí umožněním stažení rozmnoženiny z internetových stránek.195
Následně SDEU vyložil, že vyčerpání práva na rozšiřování dle čl. 4 odst. 2
Směrnice o ochraně počítačových programů se vztahuje jak na rozmnoženiny hmotné,
Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, výrok rozsudku č. 1.
Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, body č. 38 – 48 odůvodnění.
195
Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, bod č. 49 odůvodnění.
193
194
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tak na rozmnoženiny nehmotné. Tento závěr SDEU zakládá na skutečnosti, že Směrnice
o ochraně počítačových programů stojí na ochraně vyjádření počítačového programu
v jakékoli formě dle jejího čl. 1 odst. 2.196
SDEU dále dovodil, že vyčerpání práva na rozšiřování dle čl. 4 odst. 2 Směrnice
o ochraně počítačových program se vztahuje i na rozmnoženinu opravenou a
aktualizovanou dle separátně uzavřené smlouvy o údržbě. Při tomto závěru vycházel
z toho, že funkce opravené, pozměněné či doplněné na základě smlouvy o údržbě se
stávají součástí dříve pořízené rozmnoženiny.197
V závěru odůvodnění svého rozhodnutí o druhé předběžné otázce však SDEU
uvádí, že ve výše uvedeném smyslu není možné licenci rozdělit a převést pouze část
takového oprávnění. Tento závěr odůvodnil skutečností, že původní nabyvatel musí při
dalším prodeji učinit svoji rozmnoženinu nepoužitelnou, kdežto v předmětném případě
by stále původní rozmnoženinu (serverovou část) užíval, byť v menším rozsahu.198
Následně se SDEU zabýval první a třetí předběžnou otázkou a rozhodl o nich
následovně:
„Článek 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 směrnice 2009/24 musí být vykládány v tom
smyslu, že v případě dalšího prodeje uživatelské licence, který znamená současně další
prodej rozmnoženiny počítačového programu stažené z internetové stránky nositele
autorského práva, se druhý nabyvatel uvedené licence, jež byla původně udělena prvnímu
nabyvateli uvedeným nositelem práva bez časového omezení a výměnou za zaplacení
ceny, která měla posledně uvedenému zajistit odměnu odpovídající hospodářské hodnotě
uvedené rozmnoženiny jeho díla, jakož i každý její následný nabyvatel mohou dovolávat
vyčerpání práva na rozšiřování stanoveného v čl. 4 odst. 2 této směrnice, a lze tudíž mít
za to, že jsou oprávněnými nabyvateli rozmnoženiny počítačového programu ve smyslu
čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice a že mají právo na pořízení rozmnoženiny stanovené v
posledně uvedeném ustanovení.“199
SDEU v odůvodnění odkázal na předchozí závěry ohledně druhé předběžné
otázky a dovodil, že jestliže se druhý nabyvatel může dovolávat vyčerpání práva na
Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, body č. 53 – 63 odůvodnění.
Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, body č. 64 - 68 odůvodnění.
198
Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, body č. 69 - 71 odůvodnění.
199
Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, výrok č. 2 rozsudku.
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rozšiřování ve vztahu k jím pořízené rozmnoženině, pak je nutné jej považovat za
oprávněného nabyvatele ve smyslu čl. 5 odst. 1 Směrnice o ochraně počítačových
programů.200
Dále SDEU uvádí, že jak sdělil při rozhodování u druhé předběžné otázky,
nedílnou součástí umožnění stažení rozmnoženiny je uzavření licenční smlouvy a
dohromady tak celá transakce představuje prodej. Tedy následný převod takové
uživatelské licence znamená de facto i prodej příslušné rozmnoženiny a vyčerpání práva
na rozšiřování se tak musí vztahovat na takovou transakci jako na celek, a to nehledě na
ujednání o nepřevoditelnosti licence obsaženého v licenční smlouvě.201
SDEU je toho názoru, že v případě distribuce formou umožnění stažení
rozmnoženiny z internetových stránek a uzavření licenční smlouvy, představuje první
stažení takové rozmnoženiny rozmnožení, ke kterému je nabyvatel oprávněn dle čl. 5
odst. 1 Směrnice o ochraně počítačových programů.202 Analogicky pak další nabyvatel
licence, který je oprávněným nabyvatelem dle výše uvedených závěrů SDEU, je oprávněn
v souladu s čl. 5 odst. 1 Směrnice o ochraně počítačových programů pořídit rozmnoženinu
předmětného počítačového programu, aby jej mohl užívat způsobem, ke kterému je
určen.203
Odchylky stanoviska generálního advokáta
Výše popisované rozhodnutí SDEU se shoduje se stanoviskem generálního
advokáta Yvese Bota v řešení druhé předběžné otázky, nicméně se poměrně dramaticky
rozchází s jeho závěry, co se týče posouzení první a třetí předběžné otázky.
Generální advokát ve svém stanovisku vyjadřuje názor, že byť se vyčerpává právo
na rozšiřování rozmnoženiny, kterou pořídil první nabyvatel stažením z internetu, nelze
toto vztáhnout na pořízení další rozmnoženiny druhým nabyvatelem, a to ani v případě,
že by první nabyvatel původní rozmnoženinu smazal nebo nepoužíval.204
Svůj závěr odůvodňuje tím, že druhý nabyvatel pořizuje novou rozmnoženinu
počítačového programu stažením z internetových stránek poskytovatele. V takovém
Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, bod č. 80 odůvodnění.
Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, body č. 82 – 84 odůvodnění.
202
Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, bod č. 75 odůvodnění.
203
Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, bod č. 81 odůvodnění.
204
Stanovisko generálního advokáta Yvese Bota ze dne 24. 4. 2012 ve věci sp. zn. C-128/11 bod 100.
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případě jde dle jeho názoru o zásah do výlučného práva poskytovatele na rozmnožování,
které nepodléhá vyčerpání dle čl. 4 odst. 2 Směrnice o ochraně počítačových programů.205
Dále dovozuje, že výše uvedený úkon rozmnožení nelze aprobovat ani dle
ustanovení čl. 5 odst. 1 Směrnice o ochraně počítačových programů. Dle jeho názoru toto
ustanovení

poskytuje

možnost

oprávněnému

nabyvateli,

který již

disponuje

rozmnoženinou počítačového programu, rozmnožit tuto rozmnoženinu za účelem užití
počítačového programu způsobem, ke kterému je určen. Tedy toto ustanovení nelze
použít k pořízení první rozmnoženiny pro osobu, která rozmnoženinou počítačového
programu dosud nedisponuje.206
Dle názoru generálního advokáta by aprobace výše uvedeného postupu
společnosti UsedSoft znamenala rozšíření institutu vyčerpání práva na výlučné právo na
rozmnožování, což je dle jeho názoru nepřípustné. Bude tedy možné pouze prodat již
pořízenou rozmnoženinu způsobem, který nebude zahrnovat další rozmnožení této
rozmnoženiny.207
4.4.2. Kauza Vernor v. AutoDesk, Inc.
V roce 2010 řešil Odvolací soud Spojených států amerických pro devátý okrsek
(dále jen „Soud“) případ, ve kterém byly řešeny obdobné právní otázky jako u výše
zmíněné kauzy UsedSoft. Soud však zaujal ve skutkově obdobném případu de facto
stanovisko opačné ke stanovisku SDEU ve věci UsedSoft. Níže bych představil základní
skutkový stav a rozhodnutí Soudu ve věci.
Skutkový stav
Společnost AutoDesk, Inc. (dále jen „AutoDesk“) vyvinula a distribuovala
počítačový program AutoCAD (v předmětné věci šlo konkrétně o verzi 14). Distribuce
programu probíhala na nosičích CD-ROM. Standardní licence k programu AutoCAD
zahrnovala přísná omezení na užívání programu a další dispozice s ním. Zejména na
základě licence její nabyvatel nebyl oprávněn program dále pronajímat, půjčovat a
převádět bez písemného souhlasu společnosti AutoDesk. Omezení v užívání programu

Stanovisko generálního advokáta Yvese Bota ze dne 24. 4. 2012 ve věci sp. zn. C-128/11 bod 96.
Stanovisko generálního advokáta Yvese Bota ze dne 24. 4. 2012 ve věci sp. zn. C-128/11 bod 98.
207
Stanovisko generálního advokáta Yvese Bota ze dne 24. 4. 2012 ve věci sp. zn. C-128/11 bod 97 a 99.
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zahrnovala zákaz úprav, dekompilace, odstraňování řádných označení, používání
jakýchkoli prostředků k překonání ochrany před kopírováním a užití mimo západní
polokouli.
Společnost AutoDesk v roce 1999 prodala deset kopií programu AutoCAD ve
verzi 14 společnosti Cardwell/Thomas & Associates (dále jen „CTA“), která akceptovala
standardní licenci. Následně společnost CTA pořídila od společnosti AutoDesk upgrade
na novou verzi 15 programu AutoCAD za sníženou cenu oproti pořízení samostatného
produktu. V rámci upgrade byla povinna zničit původní disky s verzí 14 programu
AutoCAD. Nicméně společnost CTA tyto disky místo zničení prodala Timothy
Vernorovi.
Pan Vernor disky s programem AutoCAD dále prodával přes server eBay dalším
zákazníkům. Těmto obchodům se snažila společnost AutoDesk bránit přes stížnosti
provozovateli serveru eBay, který nakonec zablokoval panu Vernorovi jeho uživatelský
účet.
Pan Vernor následně podal k soudu určovací žalobu, kterou se domáhal určení, že
další prodej jím řádně pořízeného programu AutoCAD verze 14 je legální a neporušuje
práva společnosti AutoDesk. Soud prvního stupně rozhodl ve prospěch pana Vernora na
základě uplatnění institutů first sale doctrine a essential step defense.
Společnost AutoDesk se následně odvolala k Soudu.
First sale doctrine
First sale doctrine představuje institut obdobný vyčerpání práva na rozšiřování.
Dle 17 U.S.C. § 109 (a)208 je vlastník konkrétní rozmnoženiny zhotovené dle
tohoto zákona, nebo jakákoli osoba pověřená tímto vlastníkem, oprávněn bez svolení
vlastníka autorských práv k prodeji nebo jiné dispozici s touto rozmnoženinou.
Dále dle 17 U.S.C. § 109 (d)209 se výše uvedená zásada first sale doctrine dle
17 U.S.C. § 109 (a) nevztahuje na osobu, která nabyla držbu rozmnoženiny od vlastníka

17 U.S.C. § 109 (a): „Notwithstanding the provisions of section 106 (3), the owner of a particular copy or phonorecord lawfully
made under this title, or any person authorized by such owner, is entitled, without the authority of the copyright owner, to sell or
otherwise dispose of the possession of that copy or phonorecord.“; dostupný z: http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#109.
209
17 U.S.C § 109 (d): „The privileges prescribed by subsections (a) and (c) do not, unless authorized by the copyright owner, extend
to any person who has acquired possession of the copy or phonorecord from the copyright owner, by rental, lease, loan, or otherwise,
without acquiring ownership of it.“; dostupný z: http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#109.
208
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autorských práv zápůjčkou, pronájmem nebo jiným způsobem, pokud nenabyla
vlastnické právo k této rozmnoženině.
Essential step defense
Essential step defense představuje obdobu úpravy dle § 66 odst. 1 písm. a) a b)
AutZ.
Dle 17 U.S.C § 117 (a)(1)210 nezasahuje do autorského práva vlastník
rozmnoženiny počítačového programu, pokud pořizuje další rozmnoženinu, která je
nezbytná pro užití počítačového programu ve spojení s přístrojem a není využívána za
žádným jiným účelem.
Rozhodnutí Soudu
Soud ve svém rozhodnutí ze dne 10. 9. 2010 nakonec zrušil rozhodnutí soudu
prvního stupně, který rozhodl ve prospěch žalobce pana Vernora a vrátil věc k dořešení
soudu prvního stupně. Nicméně vyslovil závazný právní názor, že pan Vernor se nemohl
dovolat first sale doctrine, protože první nabyvatel společnost CTA nebyla vlastníkem
rozmnoženiny, ale pouze jí byla udělena licence. Pan Vernor a ani jeho následní klienti
se tedy nemohli stát vlastníky rozmnoženiny a tudíž jim nesvědčí ani essential step
defense.
Soud se v první řadě zabýval otázkou, zda se společnost CTA jako první nabyvatel
oprávnění k rozmnoženinám počítačového programu AutoCAD verze 14 stala vlastníkem
těchto rozmnoženin, nebo nabyla pouze licenci k jejich užití.
Posouzení výše uvedené otázky Soud založil na kritériích stanovených v rámci
dřívější judikatury.211 V rámci řešení otázky, zda se první nabyvatel rozmnoženiny stal
jejím vlastníkem nebo jen nabyl licenci k jejímu užití, je třeba dle Soudu posoudit, zda
vlastník autorských práv:212

17 U.S.C. § 117 (a) (1): „Making of Additional Copy or Adaptation by Owner of Copy.— Notwithstanding the provisions of
section 106, it is not an infringement for the owner of a copy of a computer program to make or authorize the making of another copy
or adaptation of that computer program provided: (1) that such a new copy or adaptation is created as an essential step in the utilization
of the computer program in conjunction with a machine and that it is used in no other manner.“; dostupný z:
http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#117.
211
United States v. Wise, 550 F.2d 1180 (9th Cir. 1977); MAI Sys. Corp. V. Peak Computer, Inc., 991 F.2d 511 (9th cir.1993); Triad
Sys. Corp. V. Se. Express Co., 64 F.3d 1330 (9th Cir. 1995); Wall Data, Inc. v. Los Angeles County Sheriff´s Dep´t, 447 F.3d 769
(9th Cir. 2006).
212
Rozhodnutí United States Court of Appeals for Ninth Circuit ze dne 10. 9. 2010 ve věci Timothy S. Vernor v. AutoDesk, Inc. část
IV B odst. 5.
210
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1. uvedl, že uživateli je udělována licence;
2. značným způsobem omezil uživatelovo oprávnění k převodu počítačového
programu;
3. vynucuje jiná významná omezení v užívání.
Soud konstatoval, že licence, kterou CTA odsouhlasila, zakazovala převod,
půjčování nebo pronájem předmětného počítačového programu bez písemného souhlasu
společnosti AutoDesk, tedy značným způsobem omezovala společnost CTA
v dispozicích s předmětným počítačovým programem. Dále dle názoru soudu ostatní
ujednání v licenční smlouvě významně omezují použití předmětného počítačového
programu (zákaz úprav, dekompilace, užití mimo západní polokouli, atd.).213
Soud uzavřel, že s ohledem na posouzení výše uvedených kritérií se společnost
CTA nestala vlastníkem předmětných rozmnoženin počítačového programu AutoCAD
verze 14, ale pouze nabyla licenci k jejich užití. Tedy nedošlo k prvnímu prodeji těchto
rozmnoženin a nelze se tak ve vztahu k nim dovolat first sale doctrine. Pan Vernor tedy
nemohl nabýt vlastnické právo k předmětným rozmnoženinám počítačového programu
AutoCAD verze 14 a nemohl tedy ani toto vlastnické právo dále převádět. Prodej
předmětných rozmnoženin panu Vernorovi a následně jeho klientům tedy představuje
zásah do výlučného práva společnosti AutoDesk na distribuci předmětného počítačového
programu.214
V důsledku toho, že se ani pan Vernor ani jeho zákazníci nestali vlastníky
předmětných rozmnoženin počítačového programu AutoCAD verze 14, nemohli se ani
dovolat essential step defense, a tak pořízení další rozmnoženiny předmětného
počítačového programu při jeho instalaci znamená porušení výlučných práv společnosti
AutoDesk na rozmnožování předmětného počítačového programu.215

Rozhodnutí United States Court of Appeals for Ninth Circuit ze dne 10. 9. 2010 ve věci Timothy S. Vernor v. AutoDesk, Inc. část
IV B odst. 6.
214
Rozhodnutí United States Court of Appeals for Ninth Circuit ze dne 10. 9. 2010 ve věci Timothy S. Vernor v. AutoDesk, Inc. část
IV B odst. 7.
215 215
Rozhodnutí United States Court of Appeals for Ninth Circuit ze dne 10. 9. 2010 ve věci Timothy S. Vernor v. AutoDesk, Inc.
část IV B odst. 8.
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4.4.3. Srovnání rozhodnutí v kauze UsedSoft a kauze Vernor v. AutoDesk
Výše uvedené kauzy se skutkově liší ve formě distribuce předmětných
počítačových programů. V kauze UsedSoft je příslušný počítačový program distribuován
formou umožnění stažení online a současným uzavřením licenční smlouvy. SDEU se tak
musel zabývat otázkou, zda se institut vyčerpání práva vztahuje i na nehmotné
rozmnoženiny. SDEU v tomto smyslu ztotožňuje zpřístupnění rozmnoženiny online
s předáním na hmotném nosiči.216 Naopak v kauze Vernor v. AutoDesk je počítačový
program distribuován na hmotném nosiči a tento nosič byl dále převáděn. Tedy Soud se
nemusel zabývat otázkou, zda se first sale doctrine vztahuje i na zpřístupnění
rozmnoženiny online či nikoli.
Nicméně, i přes výše uvedený rozdíl se obě v obou kauzách posuzovala otázka,
zda se první nabyvatel počítačového programu, který nabyl jeho rozmnoženinu
v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy, může dovolávat institutu vyčerpání práva na
rozšiřování této rozmnoženiny, respektive zda se může dovolat first sale doctrine. Soudy
v obou kauzách tedy posuzovaly, zda poskytnutí rozmnoženiny počítačového programu
v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy může představovat první prodej této
rozmnoženiny.
Z výše uvedených shrnutí rozhodnutí obou soudů již víme, že každý se soudů se
k výše uvedené otázce postavil jinak. SDEU rozhodl, že v kauze UsedSoft došlo ze strany
společnosti Oracle jako poskytovatele k prvnímu prodeji rozmnoženiny. Naopak Soud
v kauze Vernor v. AutoDesk rozhodl, že poskytnutí rozmnoženiny příslušného
počítačového programu společnosti CTA jako prvnímu nabyvateli nebylo prodejem, ale
pouze poskytnutím užívacího práva (licence).
Zajímavé na rozhodování obou soudů je, jaká kritéria stanovily na určení, zda
transakce posuzovaná v předmětných případech představuje první prodej rozmnoženiny.
SDEU stanovil217, že pokud poskytovatel:
1. poskytne k rozmnoženině časově neomezené užívací právo; a

216
217

Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, bod č. 47 odůvodnění.
Rozsudek SDEU ze dne 3. 7. 2012 ve věci sp zn. C-128/11, výrok č. 1 rozsudku.
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2. za toto užívací právo mu byla poskytnuta odměna odpovídající
hospodářské hodnotě této rozmnoženiny,
pak lze takovou transakci posoudit jako první prodej rozmnoženiny ve smyslu
čl. 4 odst. 2 Směrnice o ochraně počítačových programů.
Soud naopak stanovil218, že pokud poskytovatel:
1. výslovně uvádí, že se jedná o poskytnutí licence; a
2. podstatným způsobem omezuje nabyvatele v oprávnění další dispozice
s předmětným počítačovým programem; a
3. vynucuje znatelná užívací omezení,
pak takovou transakci nelze posuzovat jako prodej, a tedy nabyvatel (protože není
vlastníkem rozmnoženiny) se nemůže dovolávat first sale doctrine.
Z výše uvedeného je vidět, že SDEU se snažil při stanovení výše uvedených
kritérií více zohlednit hospodářskou stránku transakce. Zejména se zaměřil na trvalost
transakce a uspokojení práva poskytovatele na dosažení přiměřené odměny. Nicméně je
třeba říci, že SDEU lehce odhlíží od smluvní autonomie subjektů transakce. V podstatě
abstrahuje od ostatních aspektů transakce zejména pak omezujících ujednání, která se
poskytovatel snaží pomocí licenčních ujednání vynutit a se kterými nabyvatel vyjádřil
souhlas.
Soud v kauze Vernor v. AutoDesk se naopak zaměřuje spíše na smluvní autonomii
subjektů transakce. Přihlíží spíše právě k obsahu ujednání mezi stranami, a to třeba i k
takovým formalitám, jako označení smlouvy. Významnými pro posouzení předmětné
transakce se tak stávají právě sjednaná omezující ustanovení (omezení dispozic a
užívání).
Pokud by SDEU v kauze UsedSoft aplikoval výše uvedená kritéria Soudu, pak by
pravděpodobně dospěl k opačnému názoru, tedy že transakce prováděná společností
Oracle nepředstavuje první prodej rozmnoženiny předmětného počítačového programu.
Společnost Oracle se svými zákazníky výslovně uzavírala licenční smlouvy, které
stanovily, že poskytovaná licence je nepřevoditelná a počítačový program lze užít pouze
Rozhodnutí United States Court of Appeals for Ninth Circuit ze dne 10. 9. 2010 ve věci Timothy S. Vernor v. AutoDesk, Inc. část
IV B odst. 5.
218
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pro vnitřní obchodní účely nabyvatele. Tedy lze toto licenční ujednání zhodnotit ve světle
výše uvedených kritérií, že obsahuje podstatné omezení dispozice s počítačovým
programem a i znatelná omezení užití tohoto programu.
Naopak pokud by Soud v kauze Vernor v. AutoDesk aplikoval kritéria SDEU, pak
by musel panu Vernorovi přiznat oprávněnost dovolání se first sale doctrine. Společnost
AutoDesk totiž poskytovala časově neomezené užívací právo oplátkou za zaplacení
jednorázové odměny odpovídající hospodářské hodnotě této rozmnoženiny.
K výše uvedenému lze konstatovat, že obě řešené situace se skutkově velmi
podobaly a zároveň podmínky aplikace first sale doctrine a vyčerpání práva na
rozšiřování dle čl. 4 odst. 2 Směrnice o ochraně počítačových programů jsou taktéž velmi
podobné. Přes obě tyto podobnosti soudy v předmětných věcech došly k v podstatě
opačným závěrům. Přitom stanovení kritérií podle, kterých soudy následně postupovaly,
bylo založeno v podstatě na hodnotových závěrech.

5.

Zvláštní úprava některých děl v kontextu ochrany
počítačových programů
Autorské právo typicky chrání zájmy autora spojené s vytvořením díla, jeho

existencí a následným užíváním. Nicméně autorská díla leckdy nevznikají z pouze
z tvůrčího popudu autora, kdy by on sám pojal záměr vytvořit dílo, toto následně sám
vytvořil a hospodářsky zužitkoval. Zejména v případě počítačových programů do procesu
tvorby vstupují i další osoby, které se nepodílejí na jeho tvorbě tvůrčí činností, ale jiným
způsobem. Například dávají ke vzniku počítačového programu podnět, pro jeho tvorbu
zajišťují organizační, administrativní a technické podmínky a v neposlední řadě jeho
tvorbu zajišťují finančně. Těmito osobami mohou být například zaměstnavatelé autorů
nebo objednatelé. Zájem těchto osob zvláště na hospodářském využití děl a zejména
počítačových programů je nepochybný a AutZ v tomto kontextu upravuje vzájemné
vztahy mezi nimi a autory. V rámci této kapitoly tedy bude pojednáno o zaměstnaneckých
dílech, kolektivních dílech a dílech na objednávku.
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5.1.

Počítačový program jako zaměstnanecké dílo
Zaměstnanecké dílo je definováno jako dílo, které autor vytvořil ke splnění svých

povinností z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli219 nebo
z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem.220
Práva autora k zaměstnaneckému dílu jsou omezena ve prospěch zaměstnavatele
tím způsobem, že zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva
k zaměstnaneckému dílu.221 Osobnostní práva autora zaměstnaneckého díla nejsou
dotčena. Nicméně platí, že pokud zaměstnavatel vykonává majetková práva
k zaměstnaneckému dílu, pak se uplatní právní domněnka, že autor svolil ke zveřejnění,
úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla
souborného, jakož i k tomu, aby zaměstnavatel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost
pod svým jménem.222
Oprávnění k výkonu majetkových práv k zaměstnaneckému dílu dle § 58 odst. 1
AutZ je zaměstnavatel oprávněn postoupit na jinou osobu se souhlasem zaměstnance
(autora).223 Bez tohoto souhlasu může oprávnění k výkonu majetkových práv
k zaměstnaneckému dílu přejít na třetí osobu v rámci prodeje podniku nebo jeho části.
Dále je zaměstnavatel oprávněn dokončit nehotové zaměstnanecké dílo v případě,
kdy právní vztah autora k zaměstnavateli skončí dříve, než je zaměstnanecké dílo
dokončeno, případně pokud existují důvodné obavy, že autor zaměstnanecké dílo
nedokončí řádně a včas dle potřeb zaměstnavatele.224
Autorovi počítačového programu225 vytvořeného jako zaměstnanecké dílo
nenáleží dodatečná odměna, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená autorovi
zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k takto
vytvořenému počítačovému programu.226

Dle § 58 odst. 9 AutZ se v případě agenturního zaměstnávání za zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 58 odst. 1 AutZ považuje
zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec agentury práce dočasně vykonává práci, není-li sjednáno jinak.
220
§ 58 odst. 1 AutZ.
221
§ 58 odst. 1 AutZ.
222
§ 58 odst. 4 AutZ.
223
§ 58 odst. 1 AutZ.
224
§ 58 odst. 5 AutZ.
225
Stejně jako autorovi kartografického díla nebo databáze.
226
§ 58 odst. 6 AutZ.
219

76

Výše popsaná úprava vztahů mezi autorem zaměstnaneckého díla a
zaměstnavatelem je dispozitivní a uplatní se jen tehdy, není-li sjednáno mezi stranami
něco jiného.
Z výše uvedeného je zřejmé, že v zákonném režimu jsou práva autora
k zaměstnaneckému dílu ve prospěch zaměstnavatele značně omezena. Nicméně i přes
tato omezení náleží jak majetková, tak osobnostní práva, jako práva zásadně
nepřevoditelná, stále autorovi. AutZ tak k vyvážení těchto omezení upravuje i možnost
autora zaměstnaneckého díla znovu nabýt výkon majetkových práv.
Autor zaměstnaneckého díla zásadně nabývá výkon majetkových práv
k takovému dílu smrtí nebo zánikem zaměstnavatele bez právního nástupce, pokud tento
zaměstnavatel vykonával před smrtí nebo zánikem majetková práva k zaměstnaneckému
dílu.227
Dále se autor zaměstnaneckého díla může domáhat udělení licence k tomuto dílu,
jestliže zaměstnavatel vykonávající majetková práva k tomuto dílu, tato práva
nevykonává nebo je vykonává nedostatečně. Zaměstnavatel není povinen udělit tuto
licenci, pokud na jeho straně existují vážné důvody takové udělení odmítnout.228
Výše popsaným režimem pro zaměstnanecká díla se budou dle § 58 odst. 7 AutZ
řídit i počítačové programy (nejde-li o díla kolektivní) vytvořené autorem na objednávku.
Objednatel počítačového programu je v takovém případě považován za zaměstnavatele.
Tato právní fikce se uplatní pouze tehdy, když je počítačový program na objednávku
vytvořen skutečným autorem, tedy fyzickou osobou.229 Neuplatní se tak v případě
vytvoření počítačového programu na objednávku osobou odlišnou od autora (zejména
zaměstnavatele autora). AutZ takto de facto odstraňuje rozdíl v režimu výkonu
autorského práva k počítačovému programu vytvořenému na objednávku nezávislým
programátorem OSVČ a programátorem, který je zaměstnancem. Vzhledem k tomu, že
společnosti vyvíjející počítačové programy často kombinují práci vlastních zaměstnanců
a OSVČ, jeví se sjednocení režimu výkonu majetkových práv k výsledkům jejich činnosti
jako účelné.

§ 58 odst. 2 AutZ.
§ 58 odst. 3 AutZ.
229
Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání podle
stavu k 1. 9. 2005. s. 177, 181 - 182. Praha: Linde, 2003, ISBN 80-7201-546-X.
227
228
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Výše uvedená úprava se obdobně použije i na díla vytvořená v rámci plnění
povinností plynoucích ze vztahu mezi společností a jejím statutárním orgánem nebo
členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu společnosti, nebo společníkem veřejné
obchodní společnosti případně komplementářem komanditní společnosti.230 V takovém
případě se obchodní společnost považuje za zaměstnavatele. Obdobně se postupuje
i v případě jiných právnických osob a členů jejich orgánů.

5.2.

Počítačový program jako kolektivní dílo
Kolektivní dílo je dle § 59 odst. 1 AutZ definováno jako dílo, které vzniklo

z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby, která dílo uvádí na veřejnost pod
vlastním jménem a na jehož vzniku se podílelo více autorů, jejichž příspěvky nejsou
schopné samostatného užití.
Kolektivní díla se považují za díla zaměstnanecká, a to i v případě, že vznikla na
objednávku. Za zaměstnavatele se u kolektivních děl považuje osoba, která dala ke vzniku
kolektivního díla podnět, jeho vytvoření vedla a uvádí jej na veřejnost pod vlastním
jménem.231 V případě kolektivního díla vzniklého na objednávku se za zaměstnavatele
považuje objednatel.

5.3.

Počítačový program jako dílo na objednávku
Dílem na objednávku se dle § 61 odst. 1 AutZ rozumí dílo vytvořené autorem na

základě smlouvy o dílo. Tento režim se uplatní pouze, pokud je na straně zhotovitele
smlouvy o dílo skutečný autor díla. V případě, že zhotovitelem ze smlouvy o dílo bude
osoba od autora odlišná, nelze úpravu dle § 61 AutZ, aplikovat232.
Není-li v rámci smlouvy o dílo sjednáno jinak, presumuje se udělení licence ze
strany zhotovitele v rozsahu vymezeném účelem vyplývajícím ze smlouvy. Pokud

§ 58 odst. 10 AutZ.
§ 59 odst. 2 AutZ.
232
Kříž, J., Holcová, I., Kordač, J., Křesťanová, V. Autorský zákon: komentář a předpisy související. 2. aktualizované vydání podle
stavu k 1. 9. 2005. s. 181 - 182. Praha: Linde, 2003, ISBN 80-7201-546-X. obdobně také Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon :
Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 582. ISBN 978-80-7179-608-4.
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objednatel hodlá užívat dílo nad rámec této zákonné licence, je třeba si od zhotovitele
zajistit zvláštní licenci.233
Zhotovitel díla na objednávku je oprávněn, není-li sjednáno jinak, takto vytvořené
dílo sám užívat nebo poskytnout licenci třetí osobě, jestliže takový postup není v rozporu
s oprávněnými zájmy objednatele.234
Obdobně se výše uvedená úprava použije i na dílo vytvořené soutěžícím ve
veřejné soutěži.235
Režim díla na objednávku se dle § 58 odst. 7 AutZ nepoužije na počítačové
programy vytvořené na objednávku autorem a dle § 59 odst. 2 AutZ ani na počítačové
programy vytvořené na objednávku jako kolektivní díla (viz výše části 5.1. a 5.2.).
S ohledem na uvedené a dále vzhledem k tomu, že se režim díla na objednávku dle § 61
AutZ aplikuje jen na díla, kde je zhotovitelem sám autor, nelze režim díla na objednávku
na počítačové programy aplikovat.
Nicméně pokud je smlouva o dílo uzavřena s osobou odlišnou od autora, použije
se úprava dle § 2633 a 2634 OZ, tedy úprava smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem.236
Dle § 2633 OZ je zhotovitel oprávněn plnění ze smlouvy o dílo poskytnout i třetím
osobám, bylo-li tak ujednáno ve smlouvě o dílo. Pokud však není takové poskytnutí
plnění třetí osobě vyloučeno explicitně, je k němu zhotovitel oprávněn, pokud to není
vzhledem k povaze díla v rozporu se zájmy objednatele.
Dle § 2634 OZ platí, že je-li předmětem plnění, které je chráněno právem
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, pak se má za to, že je objednatel může
užívat v rozsahu odpovídajícímu účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo.

6.

Ochrana autorského práva k počítačovým programům
V rámci předchozích kapitol této práce bylo pojednáno zejména o předmětu

ochrany autorského práva, jeho nositeli a obsahu. Tato kapitola pojednává o

§ 61 odst. 1 AutZ.
§ 61 odst. 2 AutZ.
235
§ 61 odst. 3 AutZ.
236
Analogicky dle nové právní úpravy smlouvy o dílo dle OZ viz JANSA, L. a P. OTEVŘEL. Právní aspekty tvorby software. Právní
rozhledy. 2006, 2006(13): 465
233
234
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občanskoprávních nástrojích ochrany autorského práva. Zákonná úprava vymezuje
zejména nároky autora, jehož autorské právo bylo porušeno či ohroženo, kterých se může
domáhat vůči povinným subjektům.
Aktivně legitimován k ochraně svého práva je zejména sám autor jako nositel
autorského práva k dílu, do kterého bylo zasaženo nebo které bylo ohroženo. Pokud autor
udělí k dílu výhradní licenci nebo majetková práva k dílu vykonává jiná osoba než autor,
může se nároků týkajících se těchto majetkových práv k dílu domáhat pouze držitel
výhradní licence nebo vykonavatel majetkových práv.
Pasivně legitimován v případném sporu bude v obecné rovině zejména ten, kdo
porušil nebo porušuje autorské právo k dílu, a také ten, kdo autorské právo ohrožuje nebo
ohrozil. Dále bude vůči některým autorskoprávním nárokům pasivně legitimován i ten,
kdo provozuje službu, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování
autorského práva.
Odpovědnost za porušení nebo ohrožení autorského práva je objektivní povahy a
k jejímu vzniku tak není zapotřebí zavinění.237

6.1.

Nároky plynoucí z porušení nebo ohrožení autorského práva k
počítačovým programům
AutZ obsahuje demonstrativní výčet nároků, jichž se může autor, případně jiná

aktivně legitimovaná osoba, domáhat v souvislosti s neoprávněným zásahem nebo
hrozbou neoprávněného zásahu do autorského práva. Níže v této části budou jednotlivé
nároky vymezené v zákoně stručně přiblíženy.
Určení autorství
Možnost domáhat se určení autorství k dílu je procesním prostředkem zajištění
ochrany osobnostního práva osobovat si autorství.238 Aktivně legitimován k podání
žaloby na určení autorství je autor díla, popřípadě po jeho smrti osoby autorovi blízké a
další osoby dle § 11 odst. 5 AutZ. V tomto případě se nejedná o určovací žalobu dle OSŘ,

Chaloupková, H., Holý, P. Autorský zákon : Komentář. 4. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 78. ISBN 978-80-7400-432-2. a
také např. rozhodnutí Městského soudu v Praze vedené pod sp. zn. 7 C 138/89
238
§ 40 odst. 1 písm. a) AutZ.
237
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ale žalobu, kterou se vykonává autorské právo, není tak třeba v řízení prokazovat
naléhavý právní zájem.239
Zákaz ohrožení autorského práva nebo neoprávněného zásahu do něj240
AutZ umožňuje se u soudu domáhat jednak zákazu jednání, které je způsobilé
porušit autorské právo, a to ještě před tímto porušením, anebo jednání, které představuje
trvající zásah do autorského práva. Lze se domáhat i zákazu opakování neoprávněného
zásahu do autorského práva nebo jeho ohrožení. Dle zákonné úpravy se lze domáhat
zejména těchto konkrétních nároků:
a) zákazu neoprávněné výroby rozmnoženiny nebo napodobeniny díla;
b) zákazu neoprávněného obchodního odbytu originálu, rozmnoženiny nebo
napodobeniny díla;
c) zákazu neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu, rozmnoženiny
nebo napodobeniny díla;
d) zákazu neoprávněného sdělování díla veřejnosti;
e) zákazu neoprávněné propagace včetně inzerce a jiné reklamy.
Poskytnutí informací souvisejících s ohrožením nebo porušením autorského
práva241
V souvislosti s porušením nebo ohrožením autorského práva lze požadovat sdělení
informací:
a) o způsobu a rozsahu neoprávněného užití díla;
b) o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny nebo napodobeniny díla;
c) o ceně neoprávněně zhotovené rozmnoženiny nebo napodobeniny díla;
d) o ceně služby, která s neoprávněným užitím souvisí;

Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 419 - 420. ISBN 978-80-7179-608-4.
§ 40 odst. 1 písm. b) AutZ.
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§ 40 odst. 1 písm. c) AutZ.
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e) o osobách, které se na neoprávněném užití díla podílejí včetně těch, kterým
byly neoprávněně zhotovené rozmnoženiny nebo napodobeniny díla
určeny za účelem jejich dalšího poskytnutí třetím osobám.
Výše uvedené informace je povinna poskytnout zejména osoba, která
neoprávněně zasáhla do autorského práva nebo jej neoprávněně ohrozila. AutZ v rámci
ustanovení § 40 odst. 1 písm. c) bodů 1 až 4 demonstrativně vymezuje okruh dalších osob,
které jsou povinny se podrobit informační povinnosti. Jedná se zejména o osoby, které se
na neoprávněném porušení nebo ohrožení autorského práva účastnily.
Autor nebo osoba, která vykonává majetková práva k dílu, případně jí byla
udělena výhradní licence k užití díla242, jsou oprávněni vyžadovat od celních orgánů nebo
orgánů vykonávajících státní statistickou službu informace o dovozu nebo přijetí
zákonem vymezeného zboží243 v rozsahu nezbytném pro posouzení, zda dovoz nebo
přijetí takového zboží neporušuje jejich výhradní práva a dále informace rozhodné pro
uplatnění takového práva.244 Obdobné informace lze požadovat i v souvislosti s dovozem
nebo odesláním zboží.245
Odstranění následků zásahu do práva autorského246
Bylo-li neoprávněně zasaženo do autorského práva, lze se domáhat odstranění
následků takového neoprávněného zásahu, a to zejména stažením neoprávněně zhotovené
rozmnoženiny nebo napodobeniny díla z obchodování nebo jiného užití, případně
zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny nebo napodobeniny díla. Uvedené
způsoby nápravy lze užít i preventivně ve vztahu k materiálům a nástrojům použitých
výlučně nebo převážně k výrobě neoprávněné rozmnoženiny nebo napodobeniny díla,
aby bylo zamezeno další neoprávněné výrobě.
Stejně lze postupovat i v případě zařízení, výrobku nebo součástky určené
k obcházení nebo usnadnění obcházení účinných technických prostředků ochrany díla247.

A dále také kolektivní správce nebo právnická osoba oprávněná hájit zájmy autorů dle § 42 odst. 3 AutZ.
Zboží podléhající informační povinnosti je specifikováno v § 42 odst. 1 písm. a) až d) AutZ.
244
§ 42 odst. 1 AutZ.
245
§ 42 odst. 2 AutZ.
246
§ 40 odst. 1 písm. d) AutZ.
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Definici těchto zařízení, výrobků nebo součástek nalezneme v ustanovení § 43 odst. 2 AutZ.
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Poskytnutí přiměřeného zadostiučinění248
V souvislosti s porušením nebo ohrožením autorského práva lze nárokovat i
přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu. AutZ preferuje poskytnutí
zadostiučinění zejména ve formě omluvy. Pokud by jiné zadostiučinění nebylo
postačující lze si jej nárokovat i ve formě peněžní. Výši peněžitého zadostiučinění určí
soud s přihlédnutím zejména k závažnosti vzniklé újmy a okolnostem jejího vzniku. Ve
vztahu k zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu není vyloučeno narovnání mezi
stranami sporu.
Zákaz poskytování služby, jejímž prostřednictvím je porušováno nebo ohrožováno
autorské právo249
Je-li autorské právo porušováno nebo ohrožováno osobami, které k tomu
využívají službu, lze se domáhat zákazu poskytování této služby. Jde o zvláštní zápůrčí
nárok, který nesměřuje vůči přímému porušiteli nebo ohroziteli autorského práva, ale vůči
osobě třetí, která tuto porušení nebo ohrožení umožnila skrze jí poskytovanou službu.250
Zveřejnění rozsudku251
V souvislosti s uplatněním některého z nároků z porušení nebo ohrožení
autorského práva soudní cestou se lze domáhat toho, aby soud uložil žalovanému, který
neměl ve sporu úspěch, povinnost na své náklady zveřejnit rozsudek. K tomuto účelu
soud dle okolností případu určí i rozsah, formu a způsob uveřejnění.

6.2.

Náhrada škody a bezdůvodné obohacení
Vznikla-li v souvislosti s porušením autorského práva nebo jeho ohrožením škoda

nebo bezdůvodné obohacení, lze se náhrady této škody nebo vydání bezdůvodného
obohacení domáhat dle zvláštních právních předpisů. AutZ v tomto kontextu stanovuje
zvláštní způsob určení výše ušlého zisku a výše bezdůvodného obohacení.

§ 40 odst. 1 písm. e) AutZ.
§ 40 odst. 1 písm. f) AutZ.
250
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon : Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. s. 425. ISBN 978-80-7179-608-4.
251
§ 40 odst. 3 AutZ.
248
249
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Místo skutečně ušlého zisku se lze domáhat náhrady ušlého zisku ve výši obvyklé
odměny za získání licence v době, kdy došlo k neoprávněnému nakládání s dílem.252
V případě, že se někdo bezdůvodně obohatí tím, že neoprávněně nakládal s dílem,
aniž by k tomu měl potřebnou licenci, se lze vůči němu domáhat vydání bezdůvodného
obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé odměny za poskytnutí takové licence v době,
kdy k neoprávněnému nakládání s dílem došlo.253

252
253

§ 40 odst. 4 AutZ.
dtto.
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Závěr
Počítačové programy pronikají do všech aspektů života dnešní společnosti.
Zejména jejich vliv na ekonomiku je již v dnešní době značný a stále roste. Tvůrce
počítačových programů je tak třeba podporovat a motivovat v dalších inovacích a tvorbě.
Právo se snaží tohoto cíle dosáhnout skrze poskytnutí ochrany počítačovým programům,
tak aby bylo zajištěno právo jejich tvůrců na přiměřenou odměnu. Na druhou stranu tato
ochrana nesmí být bezbřehá, jinak by se stala překážkou zdravé konkurence, která je
motorem invence a tržní ekonomiky.
Tato práce shrnuje aspekty autorskoprávní ochrany počítačových programů
v českém právním řádu, které jsou nevyhnutelně ovlivněny evropským právem. V rámci
práce jsem se zaměřil na základní prvky autorskoprávní ochrany obecně a jejich aplikaci
na počítačové programy.
Zejména je v práci pojednáno o podmínkách ochrany počítačových programů a
povaze této ochrany včetně problematiky vyjádření počítačového programu. V rámci této
kapitoly se mimo jiné věnuji úvahám nad rozhodnutím SDEU ve věci C-393/09, které
popírá ochranu grafického uživatelského rozhraní jako součásti počítačového programu
a přiznává mu ochranu samostatnou. Dle mého názoru však nelze tento závěr zobecnit do
té míry, že by grafické uživatelské rozhraní jako součást počítačového programu nebylo
chráněno vůbec. Je třeba trvat na ochraně této součásti počítačového programu ve formě
jejího zdrojového a strojového kódu.
Další základní aspekt autorskoprávní ochrany, pojem autorství, je v práci rozebrán
i v praktickém pohledu na aplikaci teoretických východisek na proces vývoje
počítačového programu. V rámci této kapitoly se snažím s určitým zjednodušením
zkoumat, zda příslušné dokumenty vznikající během vývoje počítačového programu
mohou být chráněny jako přípravné koncepční materiály či samostatná díla a posoudit
povahu činností jednotlivých osob podílejících se na vývoji počítačového programu
z pohledu jejich možného autorství tohoto programu. Docházím k závěrům, že analýza
počítačového programu zpravidla nebude podléhat ochraně jako koncepční materiál
počítačového programu. Na druhou stranu dokumentace návrhu počítačového programu
takto chráněna zpravidla bude. Dále docházím k závěru, že programátorská tvůrčí činnost
se může v rámci procesu vývoje počítačového programu projevit již ve fázi návrhu. Jsem
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toho názoru, že již v dokumentaci podrobného návrhu může dojít k vyjádření určitých
prvků počítačového programu do té míry, že je nutné jejich autory považovat za autory
počítačového programu.
Pojednání o obsahu autorského práva k počítačovým programům je doplněno
srovnáním rozhodnutí SDEU a amerického odvolacího soudu ohledně otázky vyčerpání
práva na rozšiřování rozmnoženiny počítačového programu. V rámci tohoto srovnání se
snažím přiblížit myšlenkové postupy obou soudů, jež ve skutkově a do jisté míry i právně
obdobném kontextu docházejí k opačným závěrům.
Výklad je následně doplněn o popis aspektů vyplývajících ze zvláštní úpravy
některých děl, zejména pak úpravy díla zaměstnaneckého. Tato zvláštní úprava se
zaměřuje především na ochranu investice ze strany zaměstnavatele a zajištění její
návratnosti skrze zákonné omezení autorských práv zaměstnanců a posílení postavení
zaměstnavatele.
Závěrečná kapitola popisuje katalog institutů zajišťujících ochranu subjektivního
autorského práva.
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Seznam zkratek
Zkratka

Význam

AutZ

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Bernská úmluva

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze
dne 9. září 1886, doplněná v Paříži dne 4. května 1896,
revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněná v
Bernu dne 20. března 1914 a revidovaná v Římě dne 2. června
1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14.
července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971

Informační směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne
22. května 2001, o harmonizaci určitých aspektů autorského
práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

OSŘ

Zákon č. 99/1962 Sb., občanský soudní řád

OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SDEU

Soudní dvůr Evropské unie

Směrnice
ochrany

o

době

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze
dne 12. prosince 2006, o době ochrany autorského práva a
určitých práv s ním souvisejících

Směrnice o ochraně
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne
počítačových
23. dubna 2009, o právní ochraně počítačových programů
programů
Smlouva WIPO
právu autorském
TRIPS

o Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu
autorském ze dne 20. 12. 1996 uzavřená v Ženevě
Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu
vlastnictví, přijatá jako příloha Dohody o zřízení Světové
obchodní organizace uzavřené dne 15. 4. 1994 v Marrakeši
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Shrnutí
Cílem této práce je přiblížit čtenářům problematiku autorskoprávní ochrany
počítačových programů tak, jak je zakotvena v českém právním řádu zejména v rámci
zákona č. 121/2000 Sb. s přihlédnutím k úpravě na úrovni Evropské unie a mezinárodního
společenství. Tento text je rozdělen do šesti kapitol, které postupně uvedou čtenáře do
předmětné problematiky.
Nejprve práce přibližuje a vysvětluje základní pojmy zejména technického
charakteru používané dále v textu.
Po této úvodní kapitole se práce již věnuje základnímu kamenu autorskoprávní
ochrany počítačových programů a to počítačovému programu jako předmětu ochrany a
povaze této autorskoprávní ochrany. Kapitola si mimo jiné klade za cíl seznámit čtenáře
s problematikou chránitelných a nechránitelných prvků počítačového programu.
Následující kapitola se věnuje autorství počítačového programu. Nejprve jsou
představeny teoretické koncepce a následně je rozebrán proces vývoje počítačového
programu z pohledu prováděných činností a jejich povahy z pohledu autorského práva.
V pořadí čtvrtá kapitola se zabývá obsahem autorského práva k počítačovému
programu. V jejím rámci se věnuji problematice vyčerpání práva na rozšiřování
počítačového programu z pohledu judikatury SDEU.
Pátá kapitola popisuje aspekty ochrany počítačových programů ve světle úpravy
zvláštních druhů děl.
V závěrečné kapitole práce je pojednáno o samotných nástrojích ochrany
autorského práva k počítačovým programům.
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Resumé
The goal of this thesis is to give readers insight into the copyright protection of
computer programs as enshrined within Czech legal system especially under the Act
no. 121/2000 Sb. taking into account the European and the international law. The text is
divided into six chapters, which gradually present the reader to the topic.
Firstly, this thesis approaches and explains the basic technical terms used further
in the text.
After this introductory chapter, the thesis deals with the cornerstone of copyright
protection of computer programs which is the computer program itself as the object of
the copyright and the nature of its copyright protection. This chapter among other things
aims to familiarize the reader with the issue, which elements of the computer program are
subject to the copyright protection and which are not.
The next chapter is devoted to the authorship of a computer program. Firstly the
theoretical concepts are presented and then follows the analysis of the process of
development of a computer program. The analysis looks into activities pursued during
this process and analyses their nature in terms of the copyright protection. The goal of
this analysis is to distinguish possible authors of the computer program from other
persons participating in the process of developing a computer program.
The fourth chapter deals with the content of the copyright of computer program.
Within its framework the issue of exhaustion of the distribution rights to the copy of a
computer program from the perspective of European Court of Justice case law is
discussed.
The fifth chapter describes aspects of the copyright protection of computer
programs from the perspective of specific types of copyrighted works.
In the final chapter the thesis deals with the actual instruments of copyright
protection of computer programs.
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