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1. Úvod 

Počítačový program obecně je předmětem, který hraje v současné globalizované 

informační společnosti, zaloţené na propojení všech koutů světa navzájem 

prostřednictvím moderních technologií, naprosto zásadní roli. Vytvoření počítačového 

programu přitom obecně vzato vyţaduje vynaloţení značných (finančních, časových, 

lidských) zdrojů. Zároveň však platí, ţe vzhledem ke své nehmotné podobě 

jde o předmět, který je snadno „odcizitelný―, tzn. jde o předmět, který mohou uţivatelé 

celkem jednoduše uţívat, kopírovat a dále šířit bez svolení tvůrce daného počítačového 

programu.  

To s sebou pochopitelně nese potřebu odpovídajícím způsobem zakotvit 

a regulovat výlučná práva tvůrců počítačových programů k jejich výtvorům, aby tak byl 

zaručen neustálý vývoj v oblasti softwaru a informačních technologií obecně. 

Jak se softwarový průmysl počínaje 60. léty 20. století vyvíjel, tak spolu s ním 

se postupně vyvíjela i úprava právní ochrany počítačových programů.  

Dvěma hlavními způsoby ochrany práv tvůrců počítačových programů 

je ochrana autorskoprávní a ochrana prostřednictvím patentů. Na následujících 

stránkách bych proto rád popsal, jakým způsobem se oba tyto způsoby právní ochrany 

počítačových programů vyvíjely a které prvky počítačového programu a za jakých 

podmínek jsou autorskými právy a patenty chráněny. 

Těmto tématům se budu věnovat nejen v rámci právního řádu České republiky 

(dále také jako „ČR―) a Evropské unie (dále také jako „EU―), jejíţ právní předpisy jsou 

pro tuzemské právo pochopitelně relevantní, ale také v rámci právního řádu Spojených 

států amerických (dále také jako „USA―). Spojené státy americké jsou totiţ mimo jiné 

zemí, ve které mají své ústředí ty největší softwarové společnosti na světě a jejíţ trh 

se softwarem patří k těm globálně největším. Cílem této práce je tedy mimo výše 

uvedeného popisu a analýzy také komparace autorskoprávní a patentové ochrany 

počítačových programů v obou zmiňovaných oblastech.  

Jak vyplývá jiţ z názvu této práce, tak nejprve se budu věnovat právu USA 

a posléze právu ČR, přičemţ v úvodu jednotlivých částí této práce nejdříve ve stručnosti 

uvedu relevantní ustanovení příslušných právních předpisů jako základ pro další výklad. 

Právní úprava ochrany počítačových programů obsaţená v právních předpisech je však 

velmi kusá, přičemţ nejrelevantnějším a nejkonkrétnějším pramenem práva jsou v této 

souvislosti rozhodnutí relevantních soudů. V rámci svého popisu autorskoprávní 
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a patentové ochrany počítačových programů v obou předmětných oblastech se proto 

budu z větší části opírat právě o judikaturu. V předposlední, tj. sedmé části této práce 

pak na základě popsané analýzy právní ochrany počítačových programů v USA a ČR 

provedu výše avizovanou komparaci obou národních úprav. 
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2. Obecně o počítačových programech 

2.1. Definice pojmu „počítačový program“ 

Ještě neţ přejdu k deklarované analýze právních úprav ochrany počítačových 

programů, tak bych svoji práci rád zahájil podle mého názoru nezbytným obecným 

úvodem, ve kterém se pouze stručně budu věnovat definici pojmu „počítačové 

programy― a historii těchto produktů. 

Je několik způsobů, jak definovat počítačový program. Z technického úhlu 

pohledu se počítačový program definuje jako „posloupnost instrukcí, jejichž vykonání 

realizuje algoritmus―
1
. Český právní řád ani právo EU jasnou definici počítačového 

programu neobsahují. Právo EU, a to konkrétně směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů, obsahuje toliko 

formulaci, podle které „se počítačovým programem rozumí programy v jakékoliv formě, 

včetně těch, které jsou součástí technického vybavení (hardware)―, coţ ovšem příliš 

význam slova „počítačový program― nevymezuje ani nevysvětluje. 

Definici ale obsahuje např. slovenský autorský zákon (zákon č. 185/2015 Z. z., 

účinný od 1. 1. 2016), který v ustanovení § 87 odst. 1 stanovuje, ţe počítačovým 

programem se rozumí „soubor příkazů a instrukcí vyjádřených v jakékoliv formě 

použitých přímo nebo nepřímo v počítači anebo v podobném technickém zařízení―, který 

„je výsledkem tvůrčí duševní činnosti autora―, přičemţ „příkazy a instrukce mohou být 

napsané nebo vyjádřené ve zdrojovém nebo strojovém kódu.― Pro úplnost dodávám, 

ţe pod pojmem „zdrojový kód― se myslí textové původní vyjádření počítačového 

programu v programovacím jazyce, které následně kompilátor přeloţí do „strojového 

kódu―, tzn. do instrukcí v binárním tvaru, které jiţ počítač sám dokáţe provést. 

2.2. Pojmy „počítačový program“ a „software“ 

Dalším pojmem, který spolu s termínem „počítačový program― úzce souvisí 

a často s ním splývá, je „software―. Ten je formulován jako „programové vybavení 

                                                 

1
 Norma ČSN ISO 2382 
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počítače―, tzn. vše, co je obsaţené v počítači a umoţňuje ovládat počítač jako takový 

(ale přitom není fyzickou součástkou počítače, tzn. není součástí tzv. hardwaru). 

Odborná veřejnost obecně slovo „software― pouţívá víceméně jako synonymum pojmu 

„počítačový program―
2
. Je však nutné brát v potaz, ţe klíčové právní prameny, jako jsou 

např. směrnice EP a Rady EU č. 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů 

či Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, pouţívají termín 

„počítačový program―. Přesto, po zohlednění těchto argumentů, budu pro účely této 

práce nadále tyto dva výrazy pouţívat jako synonyma. 

2.3. Historie počítačových programů  

Ke vzniku softwarového průmyslu, resp. komerčního softwaru jako takového, 

došlo na přelomu 60. a 70. let minulého století. Aţ do této doby byl software prodáván 

„v balíčcích― spolu s hardwarem. Milníkem v této souvislosti bylo v roce 1969 

rozhodnutí společnosti IBM prodávat software separátně od počítačů.
3
 

V případě tohoto rozhodnutí šlo o reakci společnosti IBM na ţalobu, kterou vůči 

ní v roce 1969 vzneslo Ministerstvo spravedlnosti USA kvůli jejímu údajnému 

zneuţívání dominantního postavení na trhu s počítačovou technikou.
4
 Ministerstvo 

ve své ţalobě napadalo vícero obchodních praktik společnosti IBM, které všechny měly 

v letech 1961 aţ 1969 mít za společný cíl odradit reálné i potenciální konkurenty 

od vstupu na trh a které tak ve svém důsledku narušovaly hospodářskou soutěţ. 

Konkrétně ministerstvo poukazovalo na následující jednání společnosti IBM: 

1) prodej některých konkrétních produktů za de facto dumpingové ceny, tedy 

za ceny, ze kterých prodejci vyplýval neobvykle nízký zisk (tyto produkty 

ministerstvo ve své ţalobě označovalo za „bojové stroje―); 

2) společnost IBM měla údajně ohlásit, ţe v budoucnu začne vyrábět a prodávat 

určité produkty, ačkoliv věděla, ţe není reálné dané výrobky v ohlášeném 

časovém horizontu vyrábět; 

                                                 

2
 JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2014, ISBN 978-

80-251-4201-1, str. 31 
3
 Archiv společnosti IBM. Dostupný z http://www-03.ibm.com/ibm/history/history/decade_1960.html 

4
 CHANDLER, Alfred D. Inventing the electronic century: the epic story of the consumer electronics and 

computer industries. Cambridge MA: Harvard University Press, str. 121 

http://www-03.ibm.com/ibm/history/history/decade_1960.html
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3) diskriminační cenové praktiky v souvislosti s prodejem produktů vzdělávacím 

a výzkumným institucím; 

4) prodávání počítačů společně se softwarem a souvisejícími sluţbami (instalace, 

údrţba) za společnou cenu.
5
 

 

Tento spor se nakonec táhnul po dlouhých 13 let; ţaloba však byla v roce 1982 

nakonec zamítnuta. Právě díky svému osamostatnění a individuálnímu prodeji software 

získal na hodnotě (oproti předchozímu stavu, kdy byl dodáván spolu s konkrétním 

počítačem de facto zadarmo, resp. byl zahrnut v ceně hardwaru), přičemţ posléze začal 

být i neoprávněně kopírován.  

V souvislosti s tímto vývojem tím pádem přirozeně vznikla potřeba vyřešit 

otázku právní ochrany počítačových programů. Jednou z nejznámějších postav, která 

na tento problém upozorňovala, byl Bill Gates, spoluzakladatel Microsoftu, který ve 

svém slavném „Otevřeném dopise počítačovým nadšencům― (angl. „Open letter 

to hobbyists―; „hobbyist― bylo označení pro rané počítačové nadšence / uţivatele) 

v roce 1976 upozorňoval na rozmáhající se problém neoprávněného kopírování 

softwaru. Bill Gates poukazoval na fakt, ţe ačkoliv se jím vyvinutý software Altair 

BASIC těšil mezi „hobbyisty― velké oblibě, tak pouze necelých 10 % z nich si tento 

software řádně zakoupilo. V konečném důsledku tak podle něj rozsáhlé neoprávněné 

kopírování odrazuje vývojáře od vytváření kvalitního softwaru, jelikoţ se v takovém 

případě investování času a peněz do vývoje nevyplatí.
6
 

Výše zmiňované volání Billa Gatese po zajištění právní ochrany softwaru však 

bylo posléze vyslyšeno, kdyţ konkrétně v USA bylo na počátku 80. let minulého století 

legislativně a zejména judikatorně potvrzeno podřazení počítačových programů 

pod autorskoprávní reţim. V detailech odkazuji na třetí kapitolu této práce, která se 

věnuje právě autorskoprávní ochraně softwaru v USA. 

Rozhovory o podobě právní ochrany softwaru probíhaly také na půdě Světové 

organizace duševního vlastnictví, a to během 70. a 80. let minulého století. První 

konkrétní návrhy mluvily o zavedení sui generis systému právní ochrany softwaru, 

ty se však nesetkaly s úspěchem a tak vše vyvrcholilo aţ v roce 1994 přijetím dohody, 

                                                 

5
 Memorandum vlády USA ve věci U.S. v. International Business Machines Corp. Dostupné 

z http://www.justice.gov/atr/case-document/united-states-memorandum-1969-case 
6
 GATES, Bill. Open Letter to Hobbyists. Dostupné z 

http://www.digibarn.com/collections/newsletters/homebrew/V2_01/homebrew_V2_01_p2.jpg 

http://www.justice.gov/atr/case/us-v-international-business-machines-corp
http://www.justice.gov/atr/case-document/united-states-memorandum-1969-case
http://www.digibarn.com/collections/newsletters/homebrew/V2_01/homebrew_V2_01_p2.jpg
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která přisoudila počítačovým programům autorskoprávní ochranu. Této 

mezinárodněprávní dimenzi právní ochrany softwaru se věnuji v následující 

podkapitole. 

2.4. Mezin|rodněpr|vní úprava ochrany počítačových 

programů 

V 70. a 80. letech minulého století probíhaly na půdě Světové organizace 

duševního vlastnictví (dále jen „WIPO―) v návaznosti na vývoj popsaný výše rozsáhlé 

diskuze o tom, zda by software měl být chráněn v rámci systému autorských práv 

(copyright systém), patentového systému anebo v rámci sui generis systému.
7
 

První kroky, které byly v této souvislosti podniknuty, směřovaly k speciálnímu 

sui generis systému, jenţ by chránil zdrojový kód, strojový kód i související 

dokumentaci. Tento systém byl popsán ve „Vzorových ustanoveních k ochraně 

počítačových programů―, která byla přijata v rámci WIPO v roce 1978. Celkově se však 

sui generis systém nesetkal s kladnou odezvou a postupně se tak od idey zvláštního 

reţimu ochrany počítačových programů upustilo, přičemţ jako vhodné se jevilo 

podřazení softwaru pod autorská díla
8
. To bylo definitivně stvrzeno aţ v Dohodě 

o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví („TRIPS―) z roku 1994, která 

ve svém čl. 10 výslovně stanovila, ţe počítačové programy, ať jiţ ve zdrojovém nebo 

strojovém kódu, mají být chráněny jako literární díla ve smyslu Bernské úmluvy 

o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886.  

Dalším mezinárodním dokumentem upravujícím právní ochranu počítačových 

programů je Smlouva WIPO o právu autorském (WIPO Copyright Treaty – „WCT―) 

z roku 1996, k níţ Česká republika přistoupila v roce 2001 a která obsahuje víceméně 

stejné ustanovení o ochraně počítačových programů jako Dohoda TRIPS (kromě úpravy 

formy vyjádření počítačového programu). 

                                                 

7
 Copyright Protection of Computer Software (článek WIPO, autor neuveden). Dostupné z 

http://www.wipo.int/copyright/en/activities/software.html 
8
 LOPEZ, Victor Vazquez (Copyright E-Commerce Technology and Management Division WIPO). 

International IP Protection of Software: History, Purpose and Challenges. Dostupné z 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=82573 

http://www.wipo.int/copyright/en/activities/software.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=82573
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3. Autorskopr|vní ochrana počítačových programů v USA 

3.1. Vývoj před zavedením autorskopr|vní ochrany softwaru 

Legislativní ukotvení právní ochrany softwaru v právu USA (a to konkrétně 

v rámci autorského práva) navrhovala jiţ tzv. Národní komise pro uţívání autorských 

děl novými technologiemi, angl. National Commission on New Technological Uses 

of Copyrightable Works (dále jen „CONTU―), zaloţená v roce 1974 Kongresem USA.
9
 

Šlo o odborný poradní orgán, který měl poskytnout svá doporučení k plánované 

komplexní revizi tehdy platných autorskoprávních předpisů, která se jevila jako 

nezbytná vzhledem k prudkému rozvoji moderních technologií a jejich vlivu 

na autorské právo, resp. ochranu autorských děl.
10

  

Svá doporučení a závěry CONTU shrnula do závěrečné zprávy z roku 1978, 

ve které mj. vyslovila názor, ţe počítačový program, který je původním autorovým 

výtvorem, má být autorským zákonem označen za předmět způsobilý být 

autorskoprávně chráněn.
11

 Doporučení a názory CONTU byly posléze Kongresem 

USA roku 1980 zohledněny v novele autorského zákona USA (Copyright Act, Hlava 17 

Zákoníku USA; dále jen „autorský zákon USA―) tak, ţe byla do zákona vloţena 

definice počítačového programu a také nové ustanovení, které stanovovalo právo 

vlastníka kopie počítačového programu do této kopie ve specifických případech 

specifickým způsobem zasahovat. Zákon přitom sice zatím výslovně nestanovil, 

ţe počítačové programy jsou chráněny autorskými právy, to však bylo v následujících 

letech potvrzeno judikatorně; tento vývoj autorskoprávní ochrany softwaru v judikatuře 

USA budu rozebírat níţe v podkapitole 3.6. 

 

                                                 

9
 SAMUELSON P. CONTU Revisited: The Case against Copyright Protection for Computer Programs in 

Machine-Readable Form, 1984 Duke L.J. 663, str. 665, dostupné 

z https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1332&context=facpubs  
10

 National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (CONTU), Final Report of 

the National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, 3 Computer L.J. 53 (1981), 

str. 53, dostupné z https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1573&context=jitpl 
11

 Tamtéţ, str. 54 

https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1332&context=facpubs
https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1573&context=jitpl
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3.2. Z|konn| úprava autorskopr|vní ochrany softwaru 

Aktuální podoba autorskoprávní ochrany softwaru v USA je do značné míry 

podobná, ba téměř stejná jako v Evropě. Jak jiţ bylo potvrzeno v rozhodovací praxi 

soudů USA (více viz níţe v podkapitole 3.6.), tak v rámci autorského práva spadá 

počítačový program pod literární díla, jeţ jsou definována v ust. § 101 autorského 

zákona USA, dle kterého jde o „díla, mimo děl audiovizuálních, vyjádřená ve slovech, 

číslech nebo jiných slovních nebo číselných symbolech nebo indiciích, bez ohledu 

na povahu hmotných objektů, např. knihy, periodika, rukopisy, zvukozáznamy, filmy, 

pásky, disky nebo karty, ve kterých jsou obsaženy.― Samotný pojem „počítačový 

program― je přitom autorským zákonem USA definován v § 101 jako „soubor výroků 

či instrukcí určených k přímému nebo nepřímému užití na počítači za účelem dosažení 

určitého výsledku“. 

V autorském právu USA platí, ţe chráněno je dílo, které je původní, a to aţ od 

momentu, kdy je zachyceno na hmotné médium, ze kterého můţe být dílo vnímáno 

či reprodukováno, ať uţ přímo nebo za pomoci přístroje (§ 102 písm. a) autorského 

zákona USA). Z ochrany jsou přitom výslovně vyňaty nápady, koncepty či principy 

obsaţené v daném autorském díle (§ 102 písm. (b) autorského zákona USA), obdobně 

jako § 2 odst. 6 a § 65 odst. 2 českého autorského zákona. 

Dílo tedy musí být v první řadě původní, coţ znamená, ţe musí jít o dílo 

nezávisle vytvořené autorem (tzn. neokopírované od jiných děl) a zároveň v sobě musí 

obsahovat alespoň minimální stupeň kreativity. Takto bylo kritérium „původnosti― 

definováno v judikatuře USA.
12

 

Zároveň musí dílo, jak bylo zmíněno výše, být zachyceno na hmotném médiu. 

Jde tedy o obdobu poţadavku vyjádření v objektivně vnímatelné podobě, jak jej známe 

z českého právního řádu. Český autorský zákon však na rozdíl autorského zákona USA 

nevyţaduje pro vznik ochrany zachycení na hmotné médium, nýbrţ stačí vyjádření 

i v elektronické podobě.  

Podobnost s českým, resp. evropským právem platí i co se týče základních práv 

autora. Mezi výlučná práva autora literárního díla patří dle ust. § 106 autorského zákona 

USA:  

                                                 

12
 Feist Pubs., Inc. vs. Rural Tel. Svc. Co. Inc, 499 U.S. 340 - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 

27. 3. 1991, dostupné z https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/case.html  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/case.html
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1) právo na rozmnoţování díla;  

2) právo vytvářet odvozená díla na základě svého autorského díla; 

3) právo na rozšiřování kopií díla; 

4) právo na veřejné provozování díla; a 

5) právo veřejně dílo vystavovat. 

3.3. Dichotomie myšlenky a jejího vyj|dření – jejich rozlišení 

v autorském díle 

Z ochrany jsou však výslovně vyňaty nápady, postupy, procesy, způsoby 

fungování, koncepty či principy obsaţené v daném autorském díle (§ 102 písm. b) 

autorského zákona USA). V této souvislosti mluvíme o tzv. dichotomii myšlenky 

a jejího vyjádření.  

Jde o obecný autorskoprávní koncept, který poprvé vyjádřil Nejvyšší soud USA 

jiţ v roce 1880 ve věci Baker vs. Selden
13

, a který byl následně zákonodárcem v roce 

1976 promítnut v autorském zákoně USA v podobě výše zmíněného ustanovení § 102 

písm. b) (uplatňuje se však samozřejmě i v evropském kontinentálním právu, tedy 

i v ČR). Autorská práva se totiţ obecně nevztahují na abstraktní myšlenku v daném 

výtvoru obsaţenou, nýbrţ na její konkrétní (slovní, zvukové, obrazové apod.) vyjádření. 

Dá se říct, ţe tato dichotomie je určujícím rozdílem mezi autorskoprávní a patentovou 

ochranou – patent chrání právě onu určitou abstraktní myšlenku, koncept, postup 

či metodu (vykonávanou k určitému uţitečnému výsledku), zatímco autorská práva 

se vztahují k originálnímu konkrétnímu vyjádření této myšlenky či konceptu navenek. 

3.4. Doktrína splynutí (myšlenky a jejího vyj|dření) 

Problém v odlišení nechráněné abstraktní idey od jejího chráněného konkrétního 

provedení však nastává, pokud dojde k tzv. splynutí myšlenky a jejího vyjádření. Jde 

o případ, kdy myšlenka má z určitých důvodů pouze jeden moţný způsob provedení – 

v takovém případě myšlenka a její vyjádření splývají a dané jediné možné vyjádření 

                                                 

13
 Baker vs. Selden, 101 U. S. 99 - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 19. 1. 1880, dostupné 

z https://supreme.justia.com/cases/federal/us/101/99/case.html  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/101/99/case.html
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myšlenky autorskými právy chráněno není. Pokud by se totiţ na něj autorskoprávní 

ochrana vztahovala, tak by byla z důvodu zmíněného splynutí de facto chráněna ona 

samotná abstraktní myšlenka, nad níţ by tak autor získal monopol, coţ je, jak jiţ bylo 

výše popsáno, v autorském právu vyloučeno. 

Tato doktrína splynutí myšlenky a jejího vyjádření byla soudem aplikována 

a vysvětlena např. v roce 1988 v rozhodnutí ve věci Data East USA Inc. vs. Epyx, Inc, 

přičemţ za účelem popsání této doktríny zde toto rozhodnutí rozvedu.
14

 V daném 

případě šlo o počítačovou hru společnosti Data East, v níţ dva hráči ovládali kaţdý 

svého karatistu a kteří spolu ve hře bojovali. Ţalovaná společnost Epyx vytvořila vlastní 

bojovou počítačovou hru, která byla počítačové hře společnosti Data East nápadně 

podobná – v obou případech hra znázorňovala dvě podobně vypadající bojující postavy, 

rozhodčího a ukazatel skóre, to vše s obrázkem určité krajiny, resp. lokality na pozadí. 

Ţalující společnost Data East v této skutečnosti spatřovala porušení autorských práv 

ke své počítačové hře. 

Soud zde deklaroval, ţe k porušení autorských práv nedošlo, a to právě z toho 

důvodu, ţe v daném případě došlo ke splynutí myšlenky a jejího vyjádření. Celkový 

vzhled počítačové hry obou zúčastněných společností je totiţ z velmi velké míry dán 

obecnými pravidly karate jako sportu, ať uţ co se týče počtu zápasníků, jejich vzhledu, 

postoje a pohybů, nebo způsobu počítání skóre.
15

 Pokud tedy někdo chce vytvořit 

počítačovou hru simulující karatistické zápasy, z podstaty věci musí být výsledný 

produkt do značné míry podobný jiným jiţ vytvořeným karatistickým počítačovým 

hrám. Z toho důvodu v daném případě soud odmítl přiznat způsobu fungování 

ţalobcovy hry autorskoprávní ochranu – pokud by totiţ chráněn byl, ţalující společnost 

Data East by tak fakticky v oblasti počítačových her získala monopol na samotnou 

obecnou myšlenku (tzn. na sport karate), coţ je v autorském právu vyloučeno.  

Jiným podobným případem byl např. spor mezi giganty softwarového průmyslu, 

a to mezi společností Apple Computer, Inc. (dále jen „Apple―) a společností Microsoft 

Corporation (dále jen „Microsoft―)
16

, v němţ společnost Apple zaţalovala společnost 

Microsoft toho důvodu, ţe měla porušit autorská práva společnosti Apple tím, 

                                                 

14
 Data East USA, Inc., vs. Epyx, Inc., 862 F.2d 204 – rozhodnutí odvolacího soudu devátého okrsku 

USA ze dne 30. 11. 1988, dostupné z http://openjurist.org/862/f2d/204  
15

 Data East USA vs. Epyx, odst. 42 
16

Apple Computer, Inc. vs. Microsoft Corporation, 35 F.3d 1435 – rozhodnutí odvolacího soudu devátého 

okrsku USA ze dne 19. 9. 1994, dostupné z http://openjurist.org/35/f3d/1435/apple-computer-inc-v-

microsoft-corporation-apple-computer-inc 

http://openjurist.org/862/f2d/204
http://openjurist.org/35/f3d/1435/apple-computer-inc-v-microsoft-corporation-apple-computer-inc
http://openjurist.org/35/f3d/1435/apple-computer-inc-v-microsoft-corporation-apple-computer-inc


11 

 

ţe součástí grafického rozhraní jejího počítačového programu byly ikony, které se svým 

grafickým zpracováním nápadně podobaly ikonám grafického rozhraní softwaru 

společnosti Apple. Tomuto soudnímu rozhodnutí se níţe detailněji věnuji v podkapitole 

týkající se autorskoprávní ochrany grafického rozhraní softwaru. Pro ilustraci doktríny 

splynutí jej však zmiňuji i zde, jelikoţ v něm soud deklaroval splynutí myšlenky a jejího 

vyjádření ve vztahu k ikoně textového dokumentu, která má podobu listu papíru. Soud 

vyjádřil myšlenku, ţe je pouze omezené mnoţství způsobů, jak na pracovní ploše 

počítače graficky znázornit textový dokument, přičemţ ikona, která má podobu listu 

papíru, je zřejmou volbou.
17

 Takový prvek grafického rozhraní tedy není z důvodu 

splynutí myšlenky a jejího vyjádření autorskoprávně chráněn. 

3.5. Doktrína scènes { faire 

Konceptem, který soudy USA začaly v průběhu let aplikovat a který vylučuje 

některé prvky autorských děl z autorskoprávní ochrany, je kromě doktríny splynutí 

myšlenky a jejího vyjádření také tzv. doktrína scènes à faire (coţ v doslovném překladu 

z francouzštiny znamená „scény, které musí být provedeny―
18

). Za soudní rozhodnutí, 

v němţ se tento pojem objevil poprvé, bývá povaţováno rozhodnutí ve věci Cain 

vs. Universal Pictures
19

 z roku 1942. Ve své obecné podobě tato doktrína říká, 

ţe autorská práva se nevztahují na ty aspekty autorského díla, které jsou 

standardní či běžné ve vztahu k určitému tématu či žánru, kterého se dané dílo 

týká. Názorným příkladem tedy je např. detektivní film odehrávající se v prostředí 

newyorské čtvrti Bronx (o níţ panuje ten stereotyp, ţe jde o čtvrť s vysokou 

kriminalitou a všeobecně zanedbaným vzhledem ulic) – aby takový film vyzníval 

realisticky, tak zpravidla bude obsahovat postavy prostitutek, opilců, zničená auta; 

stejně tak bude často znázorňovat pěší honičky postav, které jsou pro daný ţánr 

typické
20

. Tyto prvky pak nejsou autorskými právy chráněny, takţe pokud následně jiný 

tvůrce natočí detektivní film ze stejného prostředí a pouţije v něm tyto prvky, které jsou 

                                                 

17
 Apple vs. Microsoft, odst. 32 

18
 SCHWARTZ, Krista. Software and Scènes à Faire. Copyright World, č. 190, květen 2009 

19
 Cain vs. Universal Pictures CO., Inc., 47 F.Supp. 1013 – rozhodnutí obvodního soudu pro obvod Jiţní 

Kalifornie, USA, ze dne 14. 12. 1942, dostupné z https://law.justia.com/cases/federal/district-

courts/FSupp/47/1013/1799587/  
20

 Williams vs. Crichton, 84 F.3d 581, odst. 55 – rozhodnutí odvolacího soudu druhého okrsku USA 

ze dne 22. 5. 1996, dostupné z http://openjurist.org/84/f3d/581/williams-v-crichton  

https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/47/1013/1799587/
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/47/1013/1799587/
http://openjurist.org/84/f3d/581/williams-v-crichton
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v daném ţánru běţné a standardní, nebude porušovat autorská práva tvůrce předešlého 

filmu. 

Doktrína scènes à faire se v poněkud upravené podobě vztahuje i na počítačové 

programy. V souvislosti se softwarem byla tato doktrína aplikována a popsána např. 

v případu Lexmark International vs. Static Control Components (2004), kde bylo 

vysvětleno, ţe za scènes à faire (a tedy za standardní či běţné) se povaţují ty prvky 

softwaru, které jsou určeny vnějšími „praktickými skutečnostmi― – např. hardwarovými 

a softwarovými standardy, poţadavky kompatibility, designovými standardy výrobců 

počítačů, praktikami cílové oblasti průmyslu či běţnými praktikami v oblasti 

programování softwaru.
21

 Tyto vnější vlivy tedy vyţadují, aby softwaroví vývojáři 

ve svých počítačových programech začleňovali určité prvky v určité podobě, které jsou 

tedy oněmi „scénami, které musí být provedeny“, tzn. scènes à faire. Obecně řečeno 

tedy platí, ţe ta součást počítačového programu, která je víceméně určena externími 

faktory (jako jsou např. ty uvedené výše), se nepovaţuje za tvůrčí vyjádření autorovy 

myšlenky, které by bylo autorskými právy chráněno. To má v konečném důsledku 

pomoci naplňovat obecný účel a smysl autorských práv – tj. poskytnutím výlučného 

autorského práva odměňovat jednotlivce pouze za jejich tvůrčí (sic) práci a stimulovat 

tak uměleckou kreativitu pro obecné dobro.
22

 

3.6. Jednotlivé aspekty počítačového programu a jejich 

autorskopr|vní ochrana – vývoj v judikatuře USA 

Klíčovým úkolem, který soud v kaţdé autorskoprávní kauze musí splnit, je tedy 

rozlišení abstraktní idey a jejího konkrétního vyjádření, případně také vyloučení těch 

konkrétních prvků díla, které jsou z autorskoprávní ochrany vyloučeny v důsledku výše 

popsaného splynutí myšlenky a jejího vyjádření, resp. těch prvků autorského díla, které 

představují projevy spadající pod doktrínu scènes à faire.  

Konkrétně v souvislosti s počítačovými programy je nesporné, ţe jejich textové 

vyjádření ve formě zdrojového, resp. strojového kódu je právě tím konkrétním 

                                                 

21
 Lexmark International, Inc. vs. Static Control Components, Inc., 387 F.3d 522, odst. 35 – rozhodnutí 

odvolacího soudu šestého okrsku USA ze dne 26. 10. 2004, dostupné 

z http://openjurist.org/387/f3d/522/lexmark-international-inc-v-static-control-components-inc  
22

 Twentieth Century Music Corp. vs. Aiken, 422 U.S. 151 – rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 

17. 6. 1975 

http://openjurist.org/387/f3d/522/lexmark-international-inc-v-static-control-components-inc
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vyjádřením autorovy myšlenky, které je autorskými právy chráněno. Tento závěr 

byl soudem poprvé vysloven v roce 1982 ve věci Apple vs. Franklin (tato kauza 

je popsána níţe). 

Otázkou, na níţ však soudy USA postupem času odpovídaly odlišně, byla ta, 

na kterou stranu zde popisované dichotomie připadají další aspekty počítačového 

programu, jako např. jeho struktura, grafické rozhraní či funkce - tj. zda tyto písemně 

nevyjádřené prvky jsou pouze obecnými myšlenkami, nebo zda jde o autorskoprávně 

chráněná vyjádření autorových myšlenek. Na následujících stránkách tedy popíšu, 

jak se vyvíjelo chápání autorskoprávní ochrany softwaru soudy USA, jaká je současná 

podoba této ochrany, načeţ bych se na závěr rád pozastavil nad tím, zda je podle mého 

názoru současná podoba ochrany softwaru v USA vhodná. 

To, ţe je počítačový program chráněn jako literární autorské dílo, ačkoliv není 

obsaţen v demonstrativním výčtu konkrétních forem literárního díla (viz zákonná 

definice literárního díla výše), bylo postaveno najisto aţ judikaturou (coţ je ostatně 

pro právo common law všeobecně typické). Nutno dodat, ţe rozhodovací praxe soudů 

USA ve vztahu k autorskoprávní ochraně počítačových programů si prošla značným 

vývojem, coţ koneckonců odpovídá tomu, jak dramatickým vývojem prošly počítačové 

programy jako takové.  

V následujících podkapitolách bych tedy rád rozvedl jednotlivá nejzásadnější 

soudní rozhodnutí, která utvářela podobu autorskoprávní ochrany softwaru v USA. 

3.6.1. Software jako liter|rní autorské dílo – ochrana zdrojového 

a strojového kódu softwaru (Apple vs. Franklin) 

Nejprve se soudy USA v 80. letech zaobíraly samotným právním statusem 

počítačových programů. Průlomem v tomto ohledu byl závěr, ke kterému došel odvolací 

soud třetího okrsku USA ve svém rozhodnutí v řízení Apple vs. Franklin.
23

  

Ve sporu společnosti Apple se společností Franklin Computer Corp. (dále 

jen „Franklin―) podala v roce 1982 společnost Apple proti společnosti Franklin ţalobu 

z toho důvodu, ţe ţalovaná společnost uvedla na trh počítač (Franklin Ace 100), jehoţ 

počítačové programy (které plnily funkci operačního systémového softwaru) byly 

                                                 

23
 Apple Computer, Inc. vs. Franklin Computer Corp., 714 F.2d 1240 (3d Cir. 1983) - rozhodnutí 

odvolacího soudu třetího okrsku USA ze dne 30. 8. 1983, dostupné 

z http://openjurist.org/714/f2d/1240/apple-computer-inc-v-franklin-computer-corporation 

http://openjurist.org/714/f2d/1240/apple-computer-inc-v-franklin-computer-corporation
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dle tvrzení společnosti Apple z velké části okopírovány od jejich softwaru 

distribuovaného spolu s počítačem Apple II. Nutno dodat, ţe společnost Franklin toto 

tvrzení nejen nepopírala, ale i výslovně uznala. Toto jednání ospravedlňovala tvrzením, 

ţe vytvoření vlastního operačního softwaru pro své počítače by bylo neproveditelné, 

resp. velmi nepraktické, a to vzhledem k faktu, ţe předmětný počítač Franklin Ace 100 

měl být „kompatibilní s Apple II―, tzn. ţe periferní zařízení i software vyvinutý 

pro Apple II měl být pouţitelný i pro Ace 100. Hlavním argumentem ţalovaného 

tak bylo, ţe předmětné počítačové programy společnosti Apple nejsou předmětem 

způsobilým autorskoprávní ochrany. 

Tento spor byl definitivně rozhodnut odvolacím soudem, který v roce 1983 

rozhodl ve prospěch společnosti Apple, kdyţ stanovil, ţe počítačový program, 

ať už ve formě zdrojového či strojového kódu, je jakožto literární dílo chráněn 

autorskými právy.
24

 

3.6.2. Ochrana písemně nevyj|dřených aspektů softwaru – struktury, 

organizace, interface 

Postupně se však soudy musely zaobírat některými dílčími aspekty ochrany 

počítačových programů. Ve shora popsaném rozhodnutí ve věci Apple vs. Franklin 

jiţ sice bylo vyjasněno, ţe textové vyjádření softwaru, tzn. jeho zdrojový a strojový 

kód, je autorskoprávně chráněno před kopírováním a jinými zásahy. Avšak 

problematickým aspektem, jehoţ (ne)ochrana byla předmětem mnoha sporů, byla 

vnitřní struktura, organizace a obecně způsob fungování počítačového programu.  

Judikatura prošla ve vztahu k tomu, zda jsou tyto prvky softwaru chráněny 

autorskými právy, poněkud krkolomným vývojem. Prvním zásadním judikátem v této 

souvislosti bylo rozhodnutí ve věci Whelan vs. Jaslow vydané tři roky po jiţ zmíněném 

rozhodnutí toho samého soudu ve věci Apple vs. Franklin, tedy v roce 1986. 

                                                 

24
 Apple vs. Franklin, odst. 38 
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Whelan vs. Jaslow (1986)
25

 

Skutkový stav ve věci Whelan Associates Inc. vs. Jaslow Dental Laboratory, Inc. 

byl takový, ţe zubní klinika Jaslow Dental Laboratory, Inc. (dále jen „Jaslow―) si najala 

společnost Whelan Associates Inc. (dále jen „Whelan―), aby pro ni vytvořila určitý 

počítačový program určený pro vedení seznamu klientů, správu faktur, inventáře kliniky 

apod. Tento software vytvořený pro společnost Jaslow však nebyl kompatibilní 

s počítači, které tehdy mnoho jiných zubních klinik pouţívalo. V tom ucítila společnost 

Jaslow obchodní příleţitost, a proto na základě tohoto softwaru vyvinula software 

vlastní, který na těchto počítačích pouţitelný byl, aby jej mohla jiným zubním klinikám 

prodávat. Software společnosti Jaslow byl napsaný jiným jazykem a vykazoval 

odlišnosti v uţitých algoritmech (zdrojové a strojové kódy obou programu se lišily), 

avšak jeho interface byl velmi podobný interface softwaru společnosti Whelan – 

struktura souborů a prováděné podprocesy byly víceméně identické. Jádrem tohoto 

sporu tak byla otázka, zda i struktura softwaru a jeho interface spadá pod autorskoprávní 

ochranu.  

Základní otázkou, na níţ se soud snaţil nalézt odpověď, byla otázka, 

co je v případě počítačových programů autorskoprávně nechráněnou abstraktní 

ideou/myšlenkou/metodou, a co je naopak jejím konkrétním vnějším vyjádřením, které 

je obecně tím aspektem díla, jenţ je autorským právem chráněn. Soud zde mj. zohlednil 

i specifickou povahu softwaru, kdyţ ve svých úvahách s počítačovými programy 

pracoval jako s „utilitárními díly―, angl. „utilitarian works― 
26

 Tato utilitární díla jsou 

totiţ specifická v tom, ţe v rámci rozlišování ideje a jejího vyjádření se za onu 

nechráněnou abstraktní myšlenku považuje účel, resp. funkce, kterou plní. Pokud 

je určitý prvek počítačového programu nezbytně nutný k tomu, aby software plnil 

daný účel, a daný prvek je zároveň jediným možným řešením, jak daného účelu 

dosáhnout, pak dle názoru soudu není v důsledku splynutí chráněn
27

 (viz doktrína 

splynutí výše). 

                                                 

25
 Whelan Associates, Inc. vs. Jaslow Dental Laboratory, Inc., 797 F.2d 1222 - rozhodnutí odvolacího 

soudu třetího okrsku USA ze dne 4. 8. 1986, dostupné z https://openjurist.org/797/f2d/1222/whelan-

associates-inc-v-jaslow-dental-laboratory-inc-m-jaslow-dental-laboratory-inc 
26 

Jde o kategorii děl, která se v českém autorském právu nazývají „díla uţitého umění―. Taková autorská 

díla jsou specifická tím, ţe jejich uţitná hodnota a praktické funkce jsou podstatnější, neţ estetické či jiné 

umělecké vlastnosti. 
27

 Whelan vs. Jaslow, odst. 46 

https://openjurist.org/797/f2d/1222/whelan-associates-inc-v-jaslow-dental-laboratory-inc-m-jaslow-dental-laboratory-inc
https://openjurist.org/797/f2d/1222/whelan-associates-inc-v-jaslow-dental-laboratory-inc-m-jaslow-dental-laboratory-inc
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Soud v tomto případě shledal, ţe účelem počítačového programu ţalující 

společnosti Whelan je pomáhat při obchodní činnosti zubní laboratoře (tzn. zejména 

vedení inventáře laboratoře, fakturace apod.), přičemţ soud nakonec došel k závěru, 

ţe existuje mnoho moţností jak software strukturovat, aby naplňoval tento účel. 

Struktura a organizace softwaru společnosti Whelan tak podle názoru soudu byla 

chráněným vyjádřením myšlenky a společnost Jaslow tedy porušila autorská 

práva společnosti Whelan, když okopírovala rozhraní, strukturu a organizaci 

softwaru Whelan.
28

  

Soud zde totiţ měl za to, ţe mezi nejnákladnější fáze vývoje softwaru patří 

vyvinutí struktury a způsobu fungování daného softwaru – vztaţením autorskoprávní 

ochrany i na strukturu, sekvence a organizaci softwaru tak soud chtěl vývojáře softwaru 

přiměřené motivovat k jejich tvůrčí činnosti. V odůvodnění soud mimo jiné také 

vycházel ze skutečnosti, ţe počítačový program je chráněn jako literární dílo, přičemţ 

uţil analogii s knihou - autorská práva ke knize mohou být porušena nejen doslovným 

okopírováním jejího textu, ale i kopírováním jejích písemně nevyjádřených aspektů, 

tedy např. zápletky v knize obsaţeného příběhu. Podobně tedy tomu podle názoru soudu 

mělo být i u počítačových programů. 
29

 

Ve výsledku zde tedy soudem byla softwaru přiřknuta široká autorskoprávní 

ochrana, kdy chráněno neměl být pouze zdrojový kód, ale i struktura a způsob 

fungování softwaru, a to za předpokladu, ţe v daném případě nejde o jediné moţné 

vyjádření obecné myšlenky, tj. jediné moţné řešení, které umoţňuje plnit dané obecné 

funkce softwaru. Šlo v této souvislosti o první zásadní soudní rozhodnutí, v němţ byla 

podrobně rozebírána autorskoprávní ochrana struktury, sekvence a organizace softwaru. 

Nutno dodat, ţe šlo o kontroverzní rozhodnutí a od výše popsaných závěrů se soudy 

nedlouho poté odklonily. V roce 1992 se tomu, jakou podobu má mít autorskoprávní 

ochrana softwaru, věnoval odvolací soud pro třetí okrsek ve věci Computer Associates 

International, Inc. vs. Altai, Inc. 

                                                 

28
 Whelan vs. Jaslow, odst. 56-58 

29
 Whelan vs. Jaslow, odst. 36 
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Computer Associates International, Inc. vs. Altai, Inc. (1992)
30 

 

Skutkový stav ve věci Computer Associates International, Inc. vs. Altai, Inc. 

byl v zásadě stejný jako ve věci Whelan vs. Jaslow. Ţalobce, společnost Computer 

Associates International, Inc. (dále jen „Computer Associates―), vytvořila počítačový 

program, jehoţ součástí byl program nazvaný „ADAPTER― umoţňující uţívání daného 

počítačového programu, jehoţ byl součástí, na vícero různých operačních systémech 

počítačů IBM. Ţalovaná společnost Altai, Inc. (dále jen „Altai―) následně vytvořila svůj 

software, jehoţ součást byl program „OSCAR―, který byl v některých aspektech své 

struktury a organizace podobný ADAPTERu společnosti Computer Associates a který 

taktéţ umoţňoval zprovoznění daného softwaru společnosti Altai na různých 

operačních systémech. Zdrojové kódy obou těchto programů však byly naprosto 

odlišné. Jádrem sporu tak byla tato podobnost struktury a organizace obou počítačových 

programů. 

Soud ve svém rozhodnutí v této věci (dále jen „rozhodnutí Altai―) při rozebírání 

autorskoprávní ochrany písemně nevyjádřených prvků softwaru otevřeně odmítal závěry 

obsaţené v rozhodnutí Whelan vs. Jaslow, jelikoţ podle jeho názoru vedly k přespříliš 

široké ochraně, a nastolil tak nový směr, kterým se v následujících letech ubírala 

autorskoprávní ochrana softwaru v USA. Soud zejména odmítl úvahu obsaţenou 

v rozhodnutí ve věci Whelan vs. Jaslow, podle níţ je nejobecnější účel daného softwaru 

(jakoţto utilitárního díla) onou abstraktní myšlenkou, přičemţ cokoliv, co není pouhým 

jediným moţným prostředkem k dosaţení tohoto obecného účelu, je autorskoprávně 

chráněným výsledkem autorovy tvůrčí činnosti (viz výše úvaha soudu ve věci Whelan 

vs. Jaslow k utilitárním dílům). To by totiţ vedlo k neúnosně široké ochraně softwaru.
31

 

Soud tak zde judikoval, ţe i písemně nevyjádřené elementy jsou chráněny 

autorskými právy, avšak v rozsahu, ve kterém představují programátorovo autorské 

vyjádření originálních nápadů. Toto konkrétní vyjádření autorovy myšlenky přitom dle 

obecného autorského práva USA musí splňovat kritérium originality, tj. původnosti. 

To konkrétně znamená, ţe musí jít o původní výsledek činnosti autora, přičemţ musí 

                                                 

30
 Computer Associates International Inc. vs. Altai Inc., 982 F.2d 693 – rozhodnutí odvolacího soudu 

druhého okrsku USA ze dne 22. 6. 1992, dostupné z http://openjurist.org/982/f2d/693/computer-

associates-international-inc-v-altai-inc  
31

 Rozhodnutí Altai, odst. 69 

http://openjurist.org/982/f2d/693/computer-associates-international-inc-v-altai-inc
http://openjurist.org/982/f2d/693/computer-associates-international-inc-v-altai-inc
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obsahovat alespoň minimální úroveň kreativity.
32

 Ony nápady jako takové jiţ chráněny 

nejsou.  

V praxi je ale velmi těţké odlišit tyto chráněné neliterární prvky programu 

od „nápadů, postupů, procesů, systémů, způsobů operace, konceptu či zásad―, které 

jiţ dle § 102 písm. b) autorského zákona USA chráněny nejsou. Za účelem rozlišení 

chráněných a nechráněných aspektů počítačového programu (tzn. za účelem rozlišení 

myšlenky a jejího vyjádření) a následného určení, zda došlo k porušení autorských práv, 

soud v této věci vytvořil tzv. test abstrakce-filtrace-komparace.
33

 

Test abstrakce-filtrace-komparace 

Jde o postup aplikovaný soudy ve sporech, kdy ţalobce (tvůrce určitého 

počítačového programu) tvrdí, ţe ţalovaný subjekt ve svém vlastním počítačovém 

programu okopíroval písemně nevyjádřené prvky programu ţalobce, čímţ měl porušit 

ţalobcova autorská práva k jeho výtvoru. Jak jiţ bylo řečeno výše, smyslem tohoto 

tříkrokového postupu je u jednoho počítačového programu určit ty prvky, které 

představují autorskoprávně chráněné vyjádření autorových myšlenek, a na základě 

srovnání pak zjistit, zda byly v druhém počítačovém programu tyto chráněné prvky 

okopírovány. Jak jiţ z názvu vyplývá, test se skládá ze tří kroků – abstrakce, filtrace 

a komparace.  

Rok po definování testu abstrakce-filtrace-komparace v rozhodnutí Altai 

byl tento test podrobněji dovysvětlen v rozhodnutí ve věci Gates Rubber Co. vs. Bando 

Chemical Industries
34

 (dále jen „rozhodnutí Bando―), v němţ soud ve svých úvahách 

test aplikoval. Níţe tedy vysvětlím jednotlivé kroky testu abstrakce-filtrace-komparace 

tak, jak byly popsány soudy ve dvou výše uvedených klíčových rozhodnutích. 

 

 

 

                                                 

32
 Feist Pubs, Inc. vs. Rural Tel. Svc. Co., Inc., 499 U.S. 340 – rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 

27. 3. 1991, dostupné z https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/case.html  

nebo v souvislosti s počítačovými programy také níţe rozebírané Gates Rubber Company vs. Bando 

Chemical Industries, Limited, 9 F.3d 823, odst 46 – rozhodnutí odvolacího soudu desátého okrsku USA 

ze dne 19. 10. 1993, dostupné z http://openjurist.org/9/f3d/823 
33

 Rozhodnutí Altai, odst. 73 a násl. 
34

 Gates Rubber Company vs. Bando Chemical Industries, Limited, 9 F.3d 823 – rozhodnutí odvolacího 

soudu desátého okrsku USA ze dne 19. 10. 1993, dostupné z http://openjurist.org/9/f3d/823  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/340/case.html
http://openjurist.org/9/f3d/823
http://openjurist.org/9/f3d/823
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1) Abstrakce 

 

Zjednodušeně řečeno je v rámci tohoto prvního kroku testu nutné vyjádřit 

počítačový program ve všech stupních abstrakce, tzn. od nejkonkrétnější podoby 

po nejabstraktnější. Nejprve tedy soudce vyjádří počítačový program na nejniţším 

stupni abstrakce ve své nejkonkrétnější podobě, tj. v podobě zdrojového kódu. 

Jednotlivé úseky zdrojového kódu soudce následně o stupeň zobecní do podoby 

instrukcí, jeţ jsou v jednotlivých částech zdrojového kódu programovacím jazykem 

vyjádřeny. O stupeň abstrakce výše soudce tyto instrukce seskupí do modulů s popisem 

funkcí, které plní. Takto soudce postupuje výš a výš, vyjadřujíc jednotlivé součásti 

programu stále obecněji, aţ soudce dojde k nejabstraktnějšímu vyjádření programu, 

jímţ je onen nejobecnější účel, jenţ má daný počítačový program plnit.
35

 

Soud v rozhodnutí Bando deklaroval, ţe obecně vzato sice platí, ţe vzhledem ke 

komplexní a stále se měnící povaze počítačových programů nelze stanovit naprosto 

přesnou a jasnou metodologii pro provedení zde popisovaného procesu abstrakce, avšak 

lze říct, ţe po jeho provedení zpravidla dojdeme minimálně k následujícím šesti 

úrovním abstrakce počítačového programu: 

 

i. hlavní účel počítačového programu (asi netřeba dále vysvětlovat) 

 

ii. struktura či architektura počítačového programu 

Struktura / architektura softwaru se často zobrazuje ve formě schématu, v němţ 

je znázorněno to, jakým způsobem jsou funkce počítačového programu 

vykonávány jeho jednotlivými moduly, a jak mezi sebou tyto moduly 

komunikují. Konkrétně se znázorňuje: 

 pořadí, v němţ moduly vykonávají své příslušné funkce (tzv. control 

flow) 

 pohyby informací mezi moduly a pořadí, v němţ moduly tyto 

informace zpracovávají (tzv. data flow) 

 zda (a jak) jsou moduly tvořeny submoduly (tzv. module nesting) 

 

 

                                                 

35
 Rozhodnutí Altai, odst. 79-81 
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iii. moduly 

Na této úrovni abstrakce se u jednotlivých modulů
36

 počítačového programu 

znázorňují jednak operace, které modul vykonává (např. sčítání cifer 

u počítačového programu, který plní funkci kalkulačky), a dále druh dat, 

na nichţ modul operace vykonává (např. cifry zadané uţivatelem 

do počítačového programu).
37

 

iv. algoritmy a struktura dat 

Algoritmy jsou konkrétnějším vyjádřením operací – zatímco u operace 

na předcházející úrovni se vyjadřuje toliko zamýšlený výsledek operace, 

algoritmus znázorňuje kaţdý krok, jenţ je nutný k dosaţení tohoto výsledku. 

Stejně tak struktura dat mnohem konkrétněji znázorňuje druh dat (k pojmu 

„operace― a „druh dat― viz bod iii. výše). 
38

 

v. zdrojový kód 

Textové vyjádření počítačového programu v některém z programovacích jazyků. 

vi. strojový kód 

Textové vyjádření počítačového programu v podobě binárního kódu, 

tzn. v podobě „jedniček a nul―. 

 

Ve své podstatě tedy lze tento postup označit za reverzní inţenýrství, které 

je detailněji rozebíráno v podkapitole 3.9. této práce, kdy soudce (resp. soudní znalec) 

jakoţto pozorovatel rozebírá počítačový program a jde ve vývojovém procesu pozpátku 

– od výsledného zdrojového kódu aţ po obecný účel, jenţ byl na začátku vývojového 

procesu.
39

 

 

 

 

                                                 

36
 Modulem se rozumí část počítačového programu, která plní jednu či více funkcí daného počítačového 

programu. 
37

 Rozhodnutí Bando, odst. 28 
38

 Rozhodnutí Bando, odst. 29 a dále OGILVIE, John. Defining Computer Program Parts Under Learned 

Hand's Abstractions Test in Software Copyright Infringement Cases, 91 Mich.L.Rev. 526 (1992), 
dostupné z http://digital-law-online.info/misc/ogilvie.htm    
39

 Provedení „abstrakce― předvedeno na praktickém příkladě zde: GREENSPUN, P. Abstraction-

Filtration-Comparison of a SQL schema or Data Model. Dostupné 

z http://philip.greenspun.com/software/abstraction-filtration-comparison/  

http://digital-law-online.info/misc/ogilvie.htm
http://philip.greenspun.com/software/abstraction-filtration-comparison/
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2) Filtrace 

 

 Druhým krokem testu je „filtrace―, jeţ spočívá ve vyloučení těch prvků 

počítačového programu, které nejsou autorskoprávně chráněny, a to na všech úrovních 

abstrakce vymezených v předcházejícím kroku tohoto testu. Konkrétně jsou soudem 

v tomto kroku „vyfiltrovány―: 

 

i. Prvky počítačového programu, které představují obecnou myšlenku 

Provedení výše popsané abstrakce usnadňuje odhalení těch prvků 

počítačového programu, které představují obecnou myšlenku a které naopak 

představují autorskoprávně chráněné vyjádření autorovy myšlenky, jeţ splňuje 

kritérium originality. 

Rozlišení prvků, které představují obecné myšlenky a které představují 

jejich vyjádření, je vzhledem k různorodé povaze počítačových programů nutné 

vţdy provést ad hoc, a tak nelze předem obecně stanovit, která úroveň abstrakce 

představuje „dělící čáru― mezi nechráněnými myšlenkami a chráněným 

vyjádřením. 

Lze však říct, ţe např. hlavní účel počítačového programu představující 

nejvyšší úroveň abstrakce (viz výše) je vţdy nechráněnou ideou. Stejně 

tak je prakticky vţdy nechráněnou obecnou myšlenkou i účel či funkce 

jednotlivých modulů. Naopak zdrojový a strojový kód počítačového programu, 

které představují nejniţší úrovně abstrakce, budou prakticky vţdy chráněným 

vyjádřením myšlenky, avšak s výjimkou těch částí zdrojového a strojového 

kódu, na které se vztahuje doktrína splynutí myšlenky a jejího vyjádření, resp. 

doktrína scènes à faire.
40

 

Z ochrany však nejsou v rámci filtrace vyloučeny pouze myšlenky, 

ale také postupy, procesy a způsoby fungování (coţ je ostatně stanoveno 

jiţ autorským zákonem USA v § 102 písm. b). Chráněn je pouze autorův 

originální popis procesu, nikoliv proces samotný. Procesy v rámci testu 

abstrakce-filtrace-komparace nalézáme zejména v podobě operací 

vykonávaných moduly a v podobě algoritmů.
41

 

                                                 

40
 Rozhodnutí Bando, odst. 34 

41
 Rozhodnutí Bando, odst. 36-40 
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ii. Fakta 

V souladu s § 102 písm. b) autorského zákona USA jsou dále v rámci 

filtrace z ochrany vyloučeny objevy a fakta. Osoba si totiţ nemůţe nárokovat 

autorství ve vztahu k objektivnímu faktu, i kdyby ho jako první objevila. Proto 

např. autor telefonního adresáře, jenţ obsahuje abecedně seřazená jména, adresy 

a telefonní čísla, nedisponuje výlučnými právy k faktům (tj. jménům, adresám, 

telefonním číslům) obsaţeným v adresáři. Chráněn můţe být např. určitý tvůrčí 

způsob jejich uspořádání. 

U počítačových programů se fakta nejčastěji objevují jakoţto součásti 

struktury dat; bývají také vyjádřeny ve strojovém či zdrojovém kódu.
42

 

 

iii. Prvky počítačového programu, které jsou předurčeny požadavkem efektivity 

Ve své podstatě jde o prvky, které jsou z autorskoprávní ochrany 

vyloučeny z důvodu splynutí myšlenky a jejího vyjádření (více viz popis 

doktríny splynutí v podkapitole 3.4.). Jde o případy, kdy v teoretické rovině sice 

existuje mnoho způsobů, jak některou součást počítačového programu sestavit, 

aby program plnil určitou funkci, avšak z hlediska efektivity a „praktičnosti― 

je vhodný pouze jeden či dva. V takovém případě dochází k výše 

jiţ popisovanému splynutí myšlenky a jejího vyjádření a zkoumaný prvek 

počítačového programu, který je tímto jediným praktickým a efektivním 

řešením, je v rámci filtrace vyloučen z úvahy.
43

 

 

iv. Prvky počítačového programu, které jsou předurčeny vnějšími faktory 

V souladu s doktrínou scènes à faire (popsanou v podkapitole 3.5. této 

práce) jsou soudem z úvahy dále vyloučeny ty prvky počítačového programu, 

které jsou diktovány vnějšími faktory, mezi něţ patří např.: 

 technická specifikace počítače, na němţ má být počítačový program 

uţíván; 

                                                 

42
 Rozhodnutí Bando, odst. 42-44 

43
 Rozhodnutí Altai, odst. 91 
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 poţadavky kompatibility s jinými počítačovými programy, s nimiţ 

má daný program spolupracovat; 

 designové standardy výrobců počítačů; 

 poţadavky cílové oblasti trhu/průmyslu; či 

 programovací postupy všeobecně přijaté v počítačovém průmyslu.
44

 

 

v. Prvky počítačového programu, které byly převzaty z „public domain“ 

Třetí kategorií prvků počítačového programu, které jsou v rámci filtrace 

vyřazeny, jsou ty prvky, které byly autorem programu převzaty z tzv. public 

domain.
45

 Jde o předměty, k nimţ se neváţou ţádná výlučná autorská či jiná 

práva (např. z důvodu, ţe k nim autorská práva vypršela) a které tedy mohou být 

kaţdým volně uţívány.  

 

3) Komparace 

 

Poté, co soudce provede dva předcházející kroky, získá jiţ (slovy soudu 

v rozhodnutí  Altai) „zlatý nuget―, tj. autorskoprávně chráněné jádro posuzovaného 

počítačového programu. Závěrečný krok tohoto testu tedy spočívá v porovnání takto 

vymezeného chráněného jádra počítačového programu ţalobce s počítačovým 

programem ţalovaného, aby soudce zjistil, zda počítačový program ţalovaného v sobě 

obsahuje část onoho „zlatého nugetu―. Pokud obsahuje, tak se bere v úvahu to, 

jak velkou část nugetu ţalovaný okopíroval a jak velký význam má tato okopírovaná 

část pro počítačový program jako celek.
46

 Pokud je výsledkem srovnání zjištění, 

ţe počítačový program ţalovaného je podstatně podobný či dokonce shodný 

s programem ţalobce, znamená to, ţe došlo k porušení autorských práv ţalobce k jeho 

počítačovému programu. 

 

V porovnání se předchozím právním stavem tedy soud v rozhodnutí Altai 

zavedením testu abstrakce-filtrace-komparace podstatně zúţil autorskoprávní ochranu 

softwaru, jelikoţ filtrace v testu obsaţená představuje velmi jemné síto, kterým projde 

                                                 

44
 Rozhodnutí Altai, odst. 101 

45
 Rozhodnutí Altai, odst. 107 

46
 Rozhodnutí Altai, odst. 108 
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pouze omezená část písemně nevyjádřených prvků daného softwaru. Soud toto uţší 

pojetí autorskoprávní ochrany softwaru odůvodnil tím, ţe hlavním smyslem autorského 

práva není poskytnutí „spravedlivé odměny― autorovi za jeho práci, nýbrţ toliko 

motivovat autory ke skutečně tvůrčí činnosti, z níţ má v konečném důsledku profitovat 

veřejnost.
47

 

 Test abstrakce-filtrace-komparace byl po jeho vyjádření všeobecně přijat soudy 

USA a je jimi ve sporech týkajících se kopírování písemně nevyjádřených aspektů 

počítačových programů uţíván dodnes.
48

 Postupy představující v tomto testu „filtraci― 

pak byly převzaty a ve své rozhodovací činnosti uţívány taktéţ soudy v Kanadě, Velké 

Británii či Francii.
49

  

Lze rozumět důvodům, pro něţ některé subjekty zúčastněné na řízení
50

 

nesouhlasily s tím, jak úzce zformoval soud v rozhodnutí Altai podobu autorskoprávní 

ochrany softwaru. Jejich hlavní výtkou bylo, ţe takto nastavený reţim neposkytuje 

softwarovým vývojářům dostatečnou odměnu za jejich úsilí, coţ má vést k jejich 

demotivaci a v konečném důsledku ke zbrzdění technologického rozvoje.
51

 

Podle mého názoru však soudem formulovaný test abstrakce-filtrace-komparace 

představuje rozumný kompromis mezi motivováním tvůrců softwaru k další činnosti 

a odměňováním jejich úsilí na straně jedné a podporou hospodářské soutěţe mezi 

softwarovými společnostmi, z níţ v konečném důsledku plynou výhody pro širokou 

veřejnost, na straně druhé. Je nesporně pravda, ţe vývoj a vylepšování designu 

a struktury počítačového programu vyţaduje často značné úsilí a vynaloţení velkých 

finančních i jiných prostředků. Avšak monopol ve formě výlučných autorských práv 

by měl být poskytován pouze na ty předměty (tzn. na ty části počítačového programu), 

které jsou výsledkem tvůrčí činnosti. Takové předměty pak sítem testu abstrakce-

filtrace-komparace projdou a poţívají právní ochrany. Mám tedy za to, ţe tento test 

je více neţ vhodným nástrojem, který by mohly převzít i české soudy, potaţmo Soudní 

dvůr Evropské unie. 

                                                 

47
 Rozhodnutí Altai, odst. 112 – 115 

48
 LEMLEY, Mark A. Software and internet law. 3. vydání, New York: Aspen Publishers, 2006. ISBN 0-

7355-5864-7. Str. 54 
49

 Tamtéţ, str. 55 
50

 Tzv. amici curiae, tj. subjekty, které sice nejsou stranou sporu, avšak mají na výsledku řízení určitý 

zájem. Předkládají soudu své stanovisko k určité záleţitosti, která je předmětem sporu. Jde o institut 

angloamerického práva. Zdroj: https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae  
51

 Rozhodnutí Altai, odst. 110 

https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae
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3.6.3. Autorskopr|vní ochrana grafického rozhraní počítačového programu 

Dílčí otázkou, na níţ bych se zde také rád zaměřil a která spadá pod výše 

popisovanou problematiku autorskoprávní ochrany písemně nevyjádřených prvků 

počítačového programu, je právní ochrana grafické stránky softwaru. Konkrétně mám 

na mysli tzv. grafické uţivatelské rozhraní softwaru označované zkratkou GUI 

(z anglického „Graphical User Interface―). Jde o ikony, menu, kurzory, okna a jiné 

grafické prvky, s jejichţ pomocí uţivatel ovládá funkce počítačového programu 

a komunikuje s programem jako takovým.
52

 Např. grafické rozhraní jednotlivých verzí 

operačního systému Microsoft Windows je asi drtivé většině uţivatelů počítačů 

známé.
53

 

GUI tedy ze své podstaty tvoří celkový „look and feel― softwaru. „Look and 

feel― je přitom chápán jako celkové vnější zpracování (představované výše 

zmiňovanými ikonami, okny, tvary, barvami apod.) a funkcionalita daného 

počítačového programu, které uţivatel vnímá.
54

  

V souvislosti se zde probíraným tématem je důleţité hned na úvod uvést, 

ţe na grafické uživatelské rozhraní počítačového programu je soudy USA nahlíženo 

jako na kompilaci
55

 (coţ vyplývá mj. z níţe detailněji rozebíraného rozhodnutí Apple 

vs. Microsoft, z rozhodnutí Real View vs. 20-20 Tech
56

 či z rozhodnutí MiTek 

vs. Arce
57

).  

                                                 

52
 Graphical User Interface Law & Legal Definition, dostupné 

z http://definitions.uslegal.com/g/graphical-user-interface/  
53

 Microsoft Windows – Evolutions (přehled GUI jednotlivých verzí operačního systému Microsoft 

Windows), dostupné z http://learntechnologiesonline.blogspot.com/2010/11/microsoft-windows-

evolutions.html   
54

 Definice pojmu „look and feel― v encyklopedii Techopedia, dostupné 

z https://www.techopedia.com/definition/20484/look-and-feel-software  

nebo Apple Computer, Inc. vs. Microsoft Corp., 35 F.3d 1435 (9th Cir. 1994) – rozhodnutí odvolacího 

soudu devátého okrsku USA ze dne 19. 9. 1994, odst. 6, dostupné 

z http://openjurist.org/35/f3d/1435/apple-computer-inc-v-microsoft-corporation-apple-computer-inc 
55

 V české právní terminologii jde o tzv. souborná díla (§ 2 odst. 5 zák. č. 121/2000 Sb., autorského 

zákona) 
56

 Real View, LLC vs. 20-20 Techs., Inc., 683 F. Supp. 2d 147 (D. Mass. 2010) – rozhodnutí Obvodního 

soudu Massachusetts ze dne 11. 2. 2010, dostupné z https://www.courtlistener.com/opinion/2350258/real-

view-llc-v-20-20-technologies-inc/ (“the screen display and graphical user interface, including the 

dialog boxes, are protectable as a compilation.”) 
57

 MiTek Holdings, Inc. vs. Arce Engineering Company, Inc., 89 F.3d 1548 (11th Cir. 1996) – rozhodnutí 

Odvolacího soudu jedenáctého okrsku USA ze dne 5. 8. 1996, dostupné 

z https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F3/089/89.F3d.1548.94-5262.html („We acknowledge that 

a user interface, here a screen display (itself an audiovisual work), may be entitled to copyright 

protection as a compilation.“) 

http://definitions.uslegal.com/g/graphical-user-interface/
http://learntechnologiesonline.blogspot.com/2010/11/microsoft-windows-evolutions.html
http://learntechnologiesonline.blogspot.com/2010/11/microsoft-windows-evolutions.html
https://www.techopedia.com/definition/20484/look-and-feel-software
http://openjurist.org/35/f3d/1435/apple-computer-inc-v-microsoft-corporation-apple-computer-inc
https://www.courtlistener.com/opinion/2350258/real-view-llc-v-20-20-technologies-inc/
https://www.courtlistener.com/opinion/2350258/real-view-llc-v-20-20-technologies-inc/
https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F3/089/89.F3d.1548.94-5262.html
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Kompilací ve smyslu autorského zákona USA je „dílo vytvořené shromážděním 

a uspořádáním dříve existujících materiálů či dat, která jsou vybrána či uspořádána 

takovým způsobem, že vzniklé dílo jako celek představuje originální autorské dílo.―
58

 

V rámci kompilace pak jsou autorskými právy chráněny toliko ty prvky, které vytvořil 

autor kompilace a které tak splňují kritérium originality, tzn. původnosti; na jiţ dříve 

existující prvky, které byly do kompilace zahrnuty, se jiţ výlučná autorská práva tvůrce 

kompilace nevztahují.
59

  

V autorském právu USA platí obecné pravidlo, ţe čím více je dílo „fantazijní―, 

originální a tvůrčí, tím širší je mu poskytována autorskoprávní ochrana – mezi taková 

široce chráněná díla patří např. grafické logo či komiks. Naopak vysoce funkčním 

a uţitkovým dílům, dílům zaloţeným na faktech a právě kompilacím je poskytována 

úzká autorskoprávní ochrana. To znamená, ţe jsou (v závislosti na konkrétním 

charakteru posuzovaného díla) často chráněny pouze před výtvory, které jsou jejich 

identickými kopiemi.
60

  

Co se týče konkrétně grafického rozhraní softwaru, tak mezi ony „dříve 

existující― prvky GUI, tzn. prvky, které z důvody nesplnění kritéria původnosti 

chráněny nejsou (viz výše), budou tedy patřit barvy, okna a jiné prvky, které v momentě 

vytvoření daného počítačového programu jiţ v softwarovém průmyslu existovaly. 

Při určování nechráněných prvků pak je nutné pamatovat i na výše popisované 

omezující doktríny, zejména tedy doktríny splynutí a scènes à faire. Grafickému 

rozhraní jako celku pak je, jak jiţ bylo uvedeno výše, poskytována úzká autorskoprávní 

ochrana, takţe porušení autorských práv ke GUI bude soudem deklarováno, pouze 

pokud dojde k jeho víceméně identickému okopírování.
61

 Toto jsou závěry, ke kterým 

došly soudy USA ve své rozhodovací praxi. Proto bych rád níţe popsal, jak se tato 

podoba ochrany grafického rozhraní postupně utvářela v rozhodovací praxi soudů USA. 

3.6.3.1. Vývoj autorskoprávní ochrany GUI v judikatuře USA 

Jedním z prvních soudních rozhodnutí, v němţ se soud otázce ochrany grafické 

stránky softwaru věnoval, bylo rozhodnutí z roku 1982 ve věci Stern Electronics 

                                                 

58
 § 101 autorského zákona USA 

59
 § 103 písm. b) autorského zákona USA 

60
 SAMUELSON, P. Essay: A Fresh Look at Tests for Nonliteral Copyright Infringement, 107 Nw. U. L. 

Rev. 1821 (2013), str. 1842-1843, dostupné z http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/2336 
61

 MiTek vs. Arce (viz pozn. č. 57), odst. 31 a 32; Apple vs. Microsoft (viz pozn. č. 54), odst. 45  

http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/2336
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vs. Kaufman.
62

 Konkrétně v této věci šlo o počítačovou hru, jejíţ grafické a zvukové 

zpracování ţalovaná společnost ve své hře do značné míry okopírovala. Odvolací soud 

druhého okrsku USA ve svém rozhodnutí stanovil, ţe obrazové a zvukové efekty 

promítané ve hře (jeţ jsou tím pádem zachyceny v hmotné podobě, jelikoţ je hra 

uloţena disku počítače), které jsou originální výsledkem tvůrčí činnosti autora, jsou 

způsobilé dohromady tvořit audiovizuální dílo.
63

 Nutno však dodat, ţe soud zde sice 

klasifikoval grafické/zvukové zpracování počítačového programu jako audiovizuální 

dílo, avšak nijak nepopsal podobu této autorskoprávní ochrany. Bylo tak odpovězeno 

na otázku, zda je grafická stránka softwaru chráněna, nebylo však odpovězeno 

na otázku, jak je chráněna. 

K tomu došlo aţ v průběhu 90. let 20. století, kdy v této souvislosti došlo 

v judikatuře soudů USA k dalšímu vývoji. Prvním významným rozhodnutím, v němţ 

se soud jiţ konkrétně zaobíral podobou autorskoprávní ochrany grafického 

uţivatelského rozhraní softwaru, bylo rozhodnutí ve sporu mezi softwarovými 

giganty, společností Apple a společností Microsoft, z roku 1994.
64

  

Společnost Apple v tomto sporu zaţalovala společnost Microsoft z toho důvodu, 

ţe společnost Microsoft v GUI svého počítačového programu okopírovala některé 

prvky z GUI počítačového programu společnosti Apple. Dle společnosti Apple 

představovalo celkové grafické zpracování a „look and feel― jeho počítačového 

programu audiovizuální dílo a společnost Microsoft tak údajně měla porušit autorská 

práva, kdyţ vytvořila počítačový program, jenţ byl v mnoho aspektech podobný 

softwaru společnosti Apple. Mezi prvky, které byly společností Microsoft údajně 

okopírovány, patřil mj. design oken jednotlivých aplikací, design jednotlivých menu 

a nabídek, design ikon či uspořádání oken aplikací. 

Soud v této věci odmítl argument společnosti Apple o autorskoprávní 

ochraně jejího grafického rozhraní jako celku před napodobeninami, když 

grafickému uživatelskému rozhraní jako celku přisoudil pouze ochranu před 

identickými kopiemi.
65

 Soud proto z hlediska podobnosti neporovnával celkové 

                                                 

62
 Stern Electronics Inc. vs. Kaufman, 669 F.2d 852 (2d Cir. 1982) - rozhodnutí odvolacího soudu 

druhého okrsku USA ze dne 20. 6. 1982, dostupné z http://openjurist.org/669/f2d/852/stern-electronics-

inc-v-kaufman  
63

 Stern vs. Kaufman, odst. 12 
64

 Apple Computer, Inc. vs. Microsoft Corp., 35 F.3d 1435 (9th Cir. 1994) – rozhodnutí odvolacího soudu 

devátého okrsku USA ze dne 19. 9. 1994, dostupné z http://openjurist.org/35/f3d/1435/apple-computer-

inc-v-microsoft-corporation-apple-computer-inc  
65

 Apple vs. Microsoft, odst. 7 a 22 

http://openjurist.org/669/f2d/852/stern-electronics-inc-v-kaufman
http://openjurist.org/669/f2d/852/stern-electronics-inc-v-kaufman
http://openjurist.org/35/f3d/1435/apple-computer-inc-v-microsoft-corporation-apple-computer-inc
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vnější zpracování jednoho počítačového programu se zpracováním druhého programu, 

nýbrţ analyzoval každý údajně okopírovaný element GUI, a to s ohledem 

na otázku, zda jsou posuzované prvky autorskoprávně chráněnými vyjádřeními 

(a tedy nikoliv abstraktními, z principu nechráněnými, myšlenkami).
66

 Zároveň soud 

v rámci této analýzy vyloučil z úvahy prvky, které nesplňují kritérium původnosti
67

 

a dále prvky, které jsou z autorskoprávní ochrany vyloučeny v rámci ustálených 

omezujících doktrín (jde o výše popisovanou doktrínu splynutí a doktrínu scènes 

à faire).
68

 Po provedení této „filtrace― jednotlivých prvků GUI, které byly dle tvrzení 

ţalující společnosti Apple okopírovány, došel soud k závěru, ţe ţádný z nich není 

autorskoprávně chráněn.
69

  

Co se týče autorskoprávní ochrany grafického rozhraní jako celku, 

tak k porušení autorských práv žalující společnosti Apple by mohlo dojít, pouze 

pokud by grafické rozhraní softwaru žalované společnosti Microsoft bylo naprosto 

identickou kopií grafického uživatelského rozhraní softwaru společnosti Apple 

(viz  výše o úzké autorskoprávní ochraně kompilací).
70

 

 Soudy USA v následujících letech v tomto trendu pokračovaly 

a při rozhodování autorskoprávních sporů týkajících se neoprávněného napodobování 

grafického rozhraní softwaru aplikovaly výše popsaný test abstrakce-filtrace-

komparace, přičemţ mezi písemně nevyjádřené aspekty softwaru (které jsou v rámci 

testu filtrovány a porovnávány) řadily jednotlivé prvky grafického uţivatelského 

rozhraní.
71

 Test abstrakce-filtrace-komparace tedy bývá za účelem rozlišení 
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 Apple vs. Microsoft, odst. 27 a 30 

67
 Apple vs. Microsoft, odst. 36 

68
 Apple vs. Microsoft, odst. 32 a 33 

69
 U některých z posuzovaných prvků GUI došlo dle názoru soudu ke splynutí myšlenky a jejího 

vyjádření, u ostatních pak šlo o prvky, které spadaly pod licenci, kterou Apple udělil Microsoftu pár let 

před zahájením soudního sporu – viz odst. 45 rozhodnutí Apple vs. Microsoft. 
70

 Apple vs. Microsoft, odst. 41 a 45 
71

 Např. jiţ výše citované rozhodnutí Real View, LLC vs. 20-20 Techs., Inc., 683 F. Supp. 2d 147 

(D. Mass. 2010) – rozhodnutí Obvodního soudu Massachusetts ze dne 11. 2. 2010 (―The question of 

copyrightability [for graphical user interfaces] should be assessed based on the „abstraction, filtration, 

comparison‟ test developed in [Altai].‖) 
 

nebo také  

 

Torah Soft Ltd. vs. Drosnin, 136 F.Supp. 2d 276 (S.D.N.Y. 2001) – rozhodnutí Obvodního soudu New 

York – jiţní obvod ze dne 30. 3. 2001, dostupné z http://law.justia.com/cases/federal/district-

courts/FSupp2/136/276/2579869/ („Non-literal elements include the screen displays, and computer-user 

interface. The Second Circuit has held that these non-literal elements are also copyrightable. ... The 

Second Circuit, therefore, employs a three-step analysis of "abstraction-filtration-comparison" to weed 

out the unprotectable elements of a computer program and determine substantial similarity.―) 

http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/136/276/2579869/
http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/136/276/2579869/
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autorskoprávně chráněných a nechráněných prvků softwaru aplikován soudy i ve vztahu 

ke grafickému rozhraní.  

V souladu s výše popsanou rozhodovací praxí soudů USA tedy není prakticky 

vůbec chráněno grafické rozhraní a celkový look and feel počítačového programu 

(přesněji řečeno je chráněno pouze před naprosto identickými kopiemi, nikoliv před 

napodobeninami), nýbrţ toliko jednotlivé prvky jeho grafického uţivatelského rozhraní, 

které samy o sobě představují autorskoprávně chráněné vyjádření autorovy myšlenky, 

tzn. ty prvky, které projdou testem abstrakce-filtrace-komparace. 

3.6.3.2. Shrnutí autorskoprávní ochrany GUI 

Pokud má soud rozhodnout spor týkající se údajného porušení autorských práv 

ke grafickému rozhraní, musí u GUI ţalobcova softwaru rozlišit chráněné a nechráněné 

prvky. Konkrétně je tedy zejména nutné odfiltrovat prvky, které existovaly jiţ před 

vytvořením daného softwaru (tzn. prvky, které v rámci kompilace nejsou chráněny, 

viz § 103 písm. b) autorského zákona USA); prvky, které jsou jediným moţným 

vyjádřením určité myšlenky (doktrína splynutí), a prvky, které jsou předurčeny vnějšími 

faktory a vlivy (doktrína scènes à faire). Pokud nedošlo k okopírování či napodobení 

elementů, které prošly tímto sítem - tj. prvků, které jsou autorskoprávně chráněny -, 

musí soud posoudit, zda nedošlo k naprosto identickému okopírování GUI jako celku. 

Pokud nedošlo ani k tomu, autorská práva ke grafickému rozhraní porušena nebyla. 

Jde tedy o značně úzkou autorskoprávní ochranu grafického rozhraní softwaru. 

Nejsou chráněny potenciálně velmi hodnotné, avšak abstraktní, prvky softwaru - 

např. způsob spolupráce jednotlivých součástí GUI, vazby mezi těmito prvky a celkový 

look and feel uţivatelského rozhraní. Uživatelsky příjemné uspořádání 

a koncipování GUI tedy sice je zpravidla pro komerční úspěch softwaru zásadní, 

avšak z pohledu autorského práva USA v podstatě chráněno není.  

3.7. Doktrína prvního prodeje („first sale doctrine“) 

V právu USA platí tzv. doktrína prvního prodeje, která je obdobou principu 

vyčerpání práva na rozšiřování originálu či hmotné rozmnoţeniny díla, jenţ platí 



30 

 

v českém a evropském právu - vyčerpáním práva na rozšiřování k softwaru se detailněji 

zabývám v podkapitole 5.5. této práce. 

Co se týče doktríny prvního prodeje v USA, tak poprvé byla formulována 

jiţ v roce 1908, a to Nejvyšším soudem USA v řízení ve věci Bobbs-Merrill Co. 

vs. Strauss.
72

 V rámci kodifikovaného práva je zakotvena v § 109 odst. 1 autorského 

zákona USA, podle kterého platí, ţe vlastník legálně nabyté kopie díla je oprávněn 

tuto kopii zcizit ve prospěch jiného, a to i bez svolení autora díla. Prvním prodejem 

kopie počítačového programu tedy dochází ve vztahu k této konkrétní prodané kopii 

k vyčerpání autorova výlučného práva rozhodovat o rozšiřování rozmnoţeniny díla. 

Je nutné mít na paměti, ţe tato zásada majitele kopie opravňuje pouze k převedení 

vlastnictví ke kopii, nikoliv k vytváření dalších kopií (ostatní autorova práva k jeho dílu 

zůstávají nedotčena). 

Z tohoto vyčerpání autorova práva na rozšiřování jeho díla je však dána výjimka 

ve vztahu úplatnému pronajímání kopií počítačových programů. § 109 odst. 2 

autorského zákona USA totiţ stanovuje, ţe majitel kopie počítačového programu nesmí 

tuto kopii bez svolení autora programu za účelem přímého či nepřímého ekonomického 

prospěchu pronajmout – přestoţe je autorovo právo na rozšiřování vyčerpáno. 

Další omezení výlučných autorských práv k počítačovým programům 

(konkrétně práva na rozmnoţování díla) představuje ustanovení § 117 autorského 

zákona USA, který výslovně stanovuje, ţe oprávněný vlastník kopie počítačového 

programu je oprávněn vytvořit ze své kopie počítačového programu kopii další, 

a to pouze za podmínky, ţe takové vytvoření další kopie:  

1) je nezbytné pro využití programu na počítači – tímto „vytvořením kopie 

nezbytným pro vyuţití programu na počítači― se myslí instalace programu 

na harddisk počítače; nebo 

2) je provedeno pro archivační účely (tzn. vytvoření záloţní kopie), přičemţ 

všechny takto vytvořené kopie musí být zničeny, jakmile osoba, která 

je vytvořila, přestane být oprávněným vlastníkem kopie počítačového programu; 

nebo 

3) je provedeno za účelem údržby či opravy počítače, na kterém je program 

nainstalován, přičemţ takto vytvořená kopie musí být po provedení údrţby, resp. 

opravy ihned zničena. 

                                                 

72
 Bobbs-Merrill Co. vs. Strauss, 210 U.S. 339 - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 1. 6. 1908, 

dostupné z http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/210/339.html 

http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/210/339.html
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Popsaná doktrína prvního prodeje i zákonné výjimky z výlučných autorských 

práv ve prospěch vlastníků kopií počítačových programů dle ust. § 117 autorského 

zákona USA vedly k tomu, ţe prodejci / vývojáři softwaru zavedli politiku licencování 

svých počítačových programů namísto prodeje kopií. Jak jiţ bylo řečeno, právo 

vytvářet za specifickými účely další kopie počítačového programu či dále prodávat 

kopii programu se vztahuje pouze na vlastníky kopií počítačového programu, nikoli 

na uţivatele, kteří nedisponují vlastnickými právy ke kopii (např. v případě nájmu 

či licence) – to je ostatně výslovně stanoveno v § 109 písm. d) autorského zákona USA. 

Softwarové společnosti tedy do svých smluvních podmínek se zákazníky začaly 

přidávat ustanovení o tom, ţe kopie svých počítačových programů neprodávají, nýbrţ 

ţe pouze na základě licenční smlouvy poskytují zákazníkovi povolení k uţití programu, 

coţ má vyloučit aplikaci doktríny prvního prodeje.
73

 

K doktríně prvního prodeje se nejen v Evropě, ale i v USA váţe bohatá 

judikatura. Zásadní otázkou, se kterou se všeobecně soud musí vypořádat, je, 

zda v daném případě jde o „první prodej kopie― (nebo naopak udělení licence), přičemţ 

soud vţdy posuzuje specifické podmínky a vlastnosti smlouvy uzavřené mezi autorem 

díla a zákazníkem / uţivatelem.
74

 

Jedním ze zohledňovaných kritérií je to, zda majitel autorských práv 

nabyvatele kopie ve smlouvě výslovně omezuje, co se týče možnosti dalšího prodeje 

(či jiného převodu) kopie počítačového programu na třetí osobu. Z takového 

ujednaného omezení dalšího převodu se vyvozuje, ţe jde v daném případě o pouhé 

licencování softwaru ve prospěch nabyvatele.
75

 

Dalším faktorem je to, zda si majitel ponechává vlastnické právo k převedené 

kopii díla. Pokud si autor smluvně vyhradí vlastnické právo ke kopii převedené 

na nabyvatele, kopie zůstává pod autorskoprávní ochranou (a doktrína prvního prodeje 

se neuplatňuje).
76

 Absence výslovného zakotvení výhrady vlastnického práva ke kopii 

ještě automaticky neznamená, ţe došlo k „prvnímu prodeji―. I poskytnutí kopie díla 
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 Step-Saver Data Systems, Inc. vs. Wyse Technology and The Software Link, Inc, 939 F.2d 91, 

rozhodnutí odvolacího soudu třetího okrsku USA ze dne 29. 7. 1991, pozn. pod čarou č. 7 (dostupné z 
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 United States vs. Wise, 550 F.2d 1180, rozhodnutí Odvolacího soudu devátého okrsku USA ze dne 28. 

3. 1977, oddíl 1189 (dostupné z https://casetext.com/case/united-states-v-wise-5#p1189) 
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 Wall Data Incorporated vs. Los Angeles County Sheriff´s Department, 447 F.3d, rozhodnutí 

Odvolacího soudu devátého okrsku USA ze dne 17. 5. 2006, oddíl 785 (dostupné 

z https://goo.gl/B6sXT9) 
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 United States vs. Wise, oddíl 1188 
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na omezenou dobu, po které musí nabyvatel kopii autorovi vrátit, ukazuje na licenci, 

nikoli na prodej.
77

 

Je nutné dodat, ţe rozhodovací praxe amerických soudů je, co se týče „prvního 

prodeje kopie díla―, značně nejednotná. Např. ve věci United States vs. Wise soud 

povaţoval za rozhodující jiţ zmíněnou moţnost nabyvatele kopie díla si tuto kopii 

ponechat a rozhodl, ţe šlo o koupi kopie (nikoli licenci), přestoţe smlouva výslovně 

zakazovala další prodej a značně omezovala způsoby uţití dané kopie. Oproti tomu 

např. ve věci Wall Data vs. L.A. County Sheriffs Dept.
30 

ten samý soud ze zásadního 

omezení způsobu uţití i moţnosti dále kopii převádět vyvodil, ţe šlo v daném případě 

o licenci. 

 S rozporností rozhodovací praxe ve vztahu k rozlišování koupě a licence u kopií 

autorských děl se musel vypořádat Odvolací soud devátého okrsku USA ve věci Vernor 

vs. Autodesk v roce 2010. Soud zde shrnul předcházející relevantní judikaturu 

a skloubil kritéria zohledňovaná při odlišení převodu kopie počítačového programu 

(a autorských děl obecně) na základě kupní smlouvy od uţití na základě licenční 

smlouvy. Klíčové tedy dle soudu je,  

1) zda autor počítačového programu specifikuje, že uděluje licenci; 

2) zda autor podstatně omezuje uživatelovu možnost převést počítačový 

program na třetí osobu (coţ by ukazovalo na licenci); a 

3) zda autor podstatně omezuje způsoby užití počítačového programu 

uživatelem (coţ by ukazovalo na licenci).
78

 

Doktrína prvního prodeje a paralelní dovozy 

V souvislosti s doktrínou prvního prodeje vyvstal konflikt se zákazem 

neoprávněného dovozu kopií autorského díla do USA. Autorský zákon USA tento zákaz 

paralelních dovozů kopií autorských děl stanovuje v ust. § 602, kde uvádí, 

ţe neoprávněný dovoz kopií autorského díla pořízených mimo USA porušuje autorovo 

výlučné právo na rozšiřování díla. To však ze své podstaty odporuje výše popsané 

doktríně prvního prodeje, jeţ ve své zákonné definici původ kopií, jeţ lze po jejich 

oprávněném nabytí dále prodat, nerozlišuje. 
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 United States vs. Wise (viz pozn. 33), oddíl 1190-1191 
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 Vernor vs. Autodesk Inc., No. 09-35969, oddíl 13878, rozhodnutí Odvolacího soudu devátého okrsku 
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Tomuto konfliktu se věnoval v roce 2013 Nejvyšší soud USA ve věci Kirtsaeng 

vs. John Wiley & Sons, Inc., kde se Nejvyšší soud USA v rámci svého rozhodnutí 

přiklonil k „negeografickému― výkladu ustanovení § 109 písm. a) autorského zákona 

USA, které obsahuje definici doktríny prvního prodeje. Judikoval, ţe jazykový výklad 

v § 109 obsaţeného sousloví „kopie vytvořená v souladu s tímto zákonem― (tzn. kopie, 

na kterou se aplikuje doktrína prvního prodeje), jeho kontext i historie doktríny prvního 

prodeje vylučují omezení účinku této doktríny pouze na kopie nabyté na území USA. 

Soud tedy rozhodl, ţe vyčerpání autorova práva na rozšiřování díla v rámci 

doktríny prvního prodeje se vztahuje i na rozmnoženiny děl prodané mimo USA.
79

 

3.8. Registrační princip 

V USA autorská práva k dílu vznikají automaticky v momentu vzniku díla, tedy 

ve chvíli, kdy je dílo zachyceno na hmotném nosiči vyjádření, ze kterého je moţné 

jej vnímat či reprodukovat
80

. Vznik autorských práv tedy ve své podstatě funguje 

zásadně stejně jako v evropském právu (kromě podmínky hmotného zachycení). 

V čem se však americké právo liší, je registrace autorských práv, přičemţ 

jde o podstatný rozdíl mezi systémy autorských práv na západním a východním břehu 

Atlantiku. Ačkoli tato registrace není vzhledem k automatickému vzniku autorských 

práv pro ochranu autorského díla bezpodmínečně nutná, tak z praktických důvodů 

je více neţ vhodné autorské dílo u Úřadu autorského práva USA registrovat. Registrace 

je totiž ze zákona vyžadována, pokud chce autor podat k soudu žalobu 

pro porušení práv k autorskému dílu, které je původem z USA („United States 

work―).
81

 

Dalším důvodem, proč v USA autorská práva ke svému dílu (i k dílu, které není 

povaţováno za „United States work―, viz výše) registrovat, je fakt, ţe pokud k registraci 

autorského díla dojde během 5 let od jeho prvního zveřejnění, tak certifikát 
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 Supap Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 11-697 (2013), rozhodnutí Nejvyššího soudu 

USA ze dne 19. 3. 2013, dostupné z http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_4g15.pdf 
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 § 102 písm. a) autorského zákona USA 
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o registraci díla představuje v případném soudním řízení prima facie důkaz 

o existenci autorových práv k jeho dílu.
82

 Bez této registrace během prvních pěti 

let by leţelo břímě prokazování existence autorských práv na ţalujícím autorovi. 

V neposlední řadě pak registrace s sebou nese tu praktickou výhodu, ţe v rámci 

soudního řízení o porušení práv k registrovanému autorskému dílu může autor 

po žalovaném žádat náhradu nákladů na právní zastoupení (které jsou 

v autorskoprávních soudních sporech velmi vysoké) a paušální odškodnění v zákonem 

daném rozmezí (750  - 30 000 USD za kaţdé porušené autorské dílo
83

), tedy 

tzv. „statutory damages―, které se uděluje namísto náhrady škody ve skutečně 

prokázaném rozsahu (pokud se ţalující autor rozhodne toto paušální odškodnění 

ţádat).
84

  

Tato náhrada nákladů na právní zastoupení a paušální odškodnění se však 

uděluje pouze za podmínky, ţe k registraci díla došlo před ţalovaným porušením práv 

k tomuto dílu. Pro úplnost pak dodávám, ţe z tohoto pravidla pak existuje výjimka, 

dle které lze náhradu nákladů na právní zastoupení a paušální odškodnění ţádat 

i v případě zveřejněného díla, k němuţ sice byla práva porušena ještě před jeho 

registrací, avšak k této registraci posléze došlo, a to nejpozději do tří měsíců 

od zveřejnění díla.
85

 

3.9. Přípustnost reverzního inženýrství softwaru v USA 

Ze své podstaty představuje zásah do autorského díla i tzv. reverzní inženýrství 

(nazývané téţ jako zpětné inženýrství) softwaru. Reverzní inţenýrství je definováno 

jako „proces analýzy předmětného systému s cílem identifikovat komponenty systému 

a jejich vzájemné vazby a/nebo vytvořit reprezentaci systému v jiné formě nebo 

na vyšší úrovni abstrakce―.
86

 Laicky řečeno tedy jde o zkoumání předmětu, jehoţ cílem 

je odkrýt princip fungování zkoumaného předmětu.  

V souvislosti s počítačovými programy bývá reverzní inţenýrství prováděno 

za různými účely. Těmi je např.: 

                                                 

82
 § 410 písm. c) autorského zákona USA 

83
 § 504 písm. c) autorského zákona USA 

84
 § 412 autorského zákona USA 

85
 § 412 autorského zákona USA 

86
 SOCHOR, J. Údrţba softwaru. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 3, s. 15-20, 

dostupné z http://webserver.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/61.html#zpet6 

http://webserver.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/61.html#zpet6
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1) zajištění interoperability programu s jiným zařízením, resp. programem
87

; 

2) prolomení ochrany softwaru před neoprávněným kopírováním; 

3) vývoj škodlivého softwaru, tzv. malwaru (zkrácené označení pro „malicious 

software―) – reverzní inţenýrství je uţíváno k nalezení bezpečnostních mezer 

systému, na který má vyvíjený malware mířit; nebo 

4) vývoj podobného počítačového programu konkurentem
88

. 

 

Z právního hlediska je reverzní inţenýrství v USA povoleno, avšak pouze 

za určitých okolností. Ustanovení o reverzním inţenýrství je obsaţeno v kapitole 

autorského zákona USA týkající se obcházení ochranných prvků autorských děl, 

a to konkrétně v § 1201 písm. f), kde je stanoveno, ţe osoba, která legálně získala 

právo užít kopii počítačového programu, může obejít technické opatření, 

jež ovládá přístup k určitým částem programu, a to pouze za účelem identifikování 

a analyzování těch elementů programu, které jsou nezbytné pro dosažení 

interoperability nezávisle vyvinutého počítačového programu s jinými programy 

a které nebyly osobě provádějící obejití dříve dostupné. 

Do autorského zákona USA bylo toto ustanovení o přípustnosti reverzního 

inţenýrství zakotveno zákonem Digital Millenium Copyright Act. Smyslem bylo 

potvrdit zákonem přípustnost reverzního inţenýrství, která byla v 90. letech minulého 

století vyjádřena soudy (zásadním judikátem v této souvislosti bylo rozhodnutí ve věci 

Sega Enterprises Ltd. vs. Accolade, Inc., sp. zn. 977 F.2d 1510, 9th Cir. 1992). Cílem 

této úpravy je podporovat hospodářskou soutěţ a inovační činnost v počítačovém 

a softwarovém průmyslu.
89

 

V rámci reverzního inţenýrství je konkrétně za účelem dosažení autorským 

právem nechráněné idey (způsobu fungování počítačového programu) přípustné 

i dočasné kopírování strojového kódu, a to pouze za účelem odhalení 

a prozkoumání funkčních aspektů programu (tzn. pouze za účelem reverzního 

                                                 

87
 „Interoperabilita― je definována jako schopnost dvou odlišných funkčních jednotek spolu navzájem 

komunikovat nebo předávat si data, a to způsobem, který od uţivatele vyţaduje pouze základní znalost 

unikátních vlastností těchto jednotek, nebo ji nevyţaduje vůbec. Zdroj: norma ISO/IEC 2382:2015, 

Information technology – Vocabulary, pojem č. 2121317, dostupné 

z https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en 
88

 ELDAD EILAM. Reversing secrets of reverse engineering. Hoboken, N.J: Wiley, 2013. ISBN 

1118079760, kapitola 1 (str. 3 a násl.), dostupné z http://www.foo.be/cours/dess-

20122013/b/Eldad_Eilam-Reversing__Secrets_of_Reverse_Engineering-Wiley(2005).pdf 
89

 Zpráva Soudního výboru Sněmovny reprezentantů USA k návrhu zákona Digital Millenium Copyright 

Act, str. 13, dostupné z http://digital-law-online.info/lpdi1.0/misc/SRep105-190.pdf 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en
http://www.foo.be/cours/dess-20122013/b/Eldad_Eilam-Reversing__Secrets_of_Reverse_Engineering-Wiley(2005).pdf
http://www.foo.be/cours/dess-20122013/b/Eldad_Eilam-Reversing__Secrets_of_Reverse_Engineering-Wiley(2005).pdf
http://digital-law-online.info/lpdi1.0/misc/SRep105-190.pdf
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inţenýrství); v takovém případě jde o uţití autorského díla na základě zákonného 

povolení, tzv. fair use – viz Sega vs. Accolade (1992)
90

 nebo Sony Computer 

Entertainment vs. Connectix Corporation (2000)
91

. 

Důleţité však v této souvislosti je, ţe možnost provádět na počítačovém 

programu reverzní inženýrství může být v právu USA mezi autorem programu 

a uživatelem smluvně vyloučena v rámci licenční smlouvy. To bylo judikováno 

v roce 2003 v soudním sporu Bowers vs. Baystate Technologies, Inc. V tomto případě 

licenční smlouva k počítačovému programu zakazovala provádění reverzního 

inţenýrství na předmětném programu a jádrem sporu tedy bylo, zda si strany mohou 

smluvně vyloučit zákonem dané právo. Soud se zde přiklonil ke smluvní svobodě 

a potvrdil moţnost smluvně vyloučit moţnost reverzního inţenýrství.
92

 

                                                 

90
 Sega Enterprises Ltd. vs. Accolade, Inc., 977 F.2d 1510, rozhodnutí Odvolacího soudu devátého okrsku 

USA ze dne 20. 10. 1992, dostupné z http://openjurist.org/977/f2d/1510 
91

 Sony Computer Entertainment Inc. vs. Connectix Corp., 203 F.3d 596, rozhodnutí Odvolacího soudu 

devátého okrsku USA ze dne 10. 2. 2000, dostupné z http://digital-law-

online.info/cases/53PQ2D1705.htm 
92

 Harold L. Bowers vs. Baystate Technologies, Inc., 320 F.3d 1317, odst. 23, rozhodnutí Odvolacího 

soudu pro federální okrsek USA ze dne 29. 1. 2003, dostupné 

z https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F3/320/320.F3d.1317.01-1109.01-1108.html 

http://openjurist.org/977/f2d/1510
http://digital-law-online.info/cases/53PQ2D1705.htm
http://digital-law-online.info/cases/53PQ2D1705.htm
https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F3/320/320.F3d.1317.01-1109.01-1108.html
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4. Patentov| ochrana počítačových programů v USA 

Druhou formou právní ochrany, kterou lze v USA ve vztahu k počítačovým 

programům vyuţít, je ochrana patentová, které se budu věnovat na následujících 

řádcích.  

V první řadě je nutné uvést, ţe právní řád USA zná (na rozdíl od evropského 

kontinentálního práva) dva druhy patentů. Dle § 101 patentového zákona USA (Hlava 

35 Zákoníku USA; dále jen „patentový zákon USA―) můţe být udělen patent na nový 

postup, stroj či výrobek - v této souvislosti mluvíme o tzv. užitném patentu, angl. 

utility patent. Dle § 171 patentového zákona USA ale také můţe být udělen patent 

na „nový, originální a ozdobný vzhled výrobku― - v takovém případě jde o tzv. 

designový patent, angl. design patent.
93

 Tyto designové patenty představují celkem 

podstatnou odlišnost práva USA oproti právu České republiky, v němţ lze vzhled 

výrobku chránit toliko skrze institut průmyslového vzoru (příp. ochranné známky), 

nikoliv uţ za pomoci patentu. 

Níţe se budu v souvislosti s počítačovými programy věnovat nejdříve uţitným 

patentům a následně designovým patentům. 

4.1. Počítačový program a užitné patenty v pr|vu USA 

Jak jiţ bylo popsáno v předcházejících kapitolách, uţitný patent chrání oproti 

autorskému právu odlišné prvky počítačového programu. Zatímco autorská práva chrání 

pouze konkrétní vyjádření počítačového programu (zdrojový a strojový kód, resp. 

za určitých podmínek také prvky grafického uţivatelského rozhraní, struktury 

či organizace softwaru), uţitný patent chrání procesy, funkce, postupy a jiné ze své 

povahy abstraktní aspekty obsaţené v počítačovém programu, resp. tímto programem 

vykonávané (a které jsou v autorském právu z ochrany výslovně vyňaty).  

                                                 

93
 U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. Description of Patent Types. Dostupné 

z https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/patdesc.htm 

https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/patdesc.htm
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4.1.1. Obecné požadavky pro udělení užitného patentu 

Obecným východiskem pro určení, co je a co není patentovatelné, je ust. § 101 

patentového zákona USA, který uvádí, ţe „kdo vynalezne nebo objeví jakýkoliv nový 

a užitečný proces, stroj, výrobek nebo složení hmoty, nebo nové a užitečné zlepšení 

takového procesu, stroje, výrobku či složení hmoty, může pro to obdržet patent 

za podmínek a požadavků obsažených v tomto zákoně.―  

V první řadě tedy musí přihlašovaný vynález spadat pod jednu ze zákonem 

vypočtených kategorií patentovatelných předmětů:  

 

1) Proces – slovy zákona se jím myslí „postup, způsob nebo metoda, včetně nového 

způsobu užití již známého procesu, stroje, výrobku či složení hmoty―.
94

 Soudy 

jej v souvislosti s patenty definují jako „čin nebo série činů, které jsou 

vykonávány na určitém předmětu, který je jimi přetvářen do jiného stavu či 

věci―.
95

 

2) Stroj – konkrétní věc skládající se ze součástek nebo určitých zařízení, 

resp. jejich kombinací
96

. To v sobě zahrnuje mechanická zařízení nebo 

kombinace mechanických sil a zařízení, která plní určitou funkci a vytváří určitý 

účinek, resp. výsledek.
97

 

3) Výrobek – předmět vyrobený zformováním, změnou vlastností či kvality 

základní suroviny nebo připraveného materiálu.
98

 

4) Složení hmoty – sloţení dvou či více látek a všechny sloţené předměty, které 

jsou výsledkem chemického spojení nebo mechanického smíchání, ať uţ jde 

o plynné, kapalné nebo pevné látky.
99

 

 

                                                 

94
 § 100 písm. b) patentového zákona USA 

95
 Gottschalk vs. Benson, 409 U.S. 63 – rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 20. 11. 1972 

(„A process is a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act, or a series 

of acts, performed upon the subject matter to be transformed and reduced to a different state or thing.― – 

oddíl 70 rozhodnutí). Dostupné z https://supreme.justia.com/cases/federal/us/409/63/case.html 
96

 Burr vs. Duryee, 68 U.S. 531, odst. 2 – rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 1863, dostupné 

z https://supreme.justia.com/cases/federal/us/68/531/case.html  
97

 Corning vs. Burden, 56 U.S. 252, oddíl 267 – rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 1853, dostupné 

z https://supreme.justia.com/cases/federal/us/56/252/case.html  
98

 Diamond vs. Chakrabarty, 447 U.S. 303, oddíl 308 – rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 1980, 

dostupné z https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/303/case.html 
99

 Tamtéţ 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/409/63/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/68/531/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/56/252/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/303/case.html
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Na tomto místě je nutné uvést, ţe dle ustálené rozhodovací praxe soudů USA 

nelze patentovat „přírodní zákony, přírodní úkazy, či abstraktní myšlenky 

a koncepty samy o sobě“.
100

 Mezi tyto abstraktní prvky, které samy o sobě nejsou 

patentovatelné, patří také např. matematické algoritmy.
101

 

Přírodní úkazy, myšlenkové procesy a abstraktní duševní koncepty nejsou samy 

o sobě patentovatelné, jelikoţ jde (slovy soudu) o základní nástroje vědecké 

a technologické práce. Ten, kdo objeví dosud neznámý přírodní úkaz, nemá nárok 

na monopol k takovému objevu. V souladu s tímto pravidlem proto soudy USA 

v minulosti odmítly udělit patent např. algoritmu pro převádění tzv. dvojkově 

desítkového kódu (tzv. BCD kód) do čistě binárního kódu
102

, nebo matematickému 

vzorci pro vypočítání a upozornění na alarmní hodnoty katalytické konverzní reakce
103

, 

přičemţ v obou případech šlo o algoritmy vykonávané počítačovým programem. 

Proto pokud má v této souvislosti jít o vynález, musí jít o aplikaci daného 

přírodního zákona, resp. abstraktní myšlenky, která vede k novému a uţitečnému 

výsledku.―
104

  

Toto pravidlo o nepatentovatelnosti samotných abstraktních myšlenek 

a konceptů zde uvádím proto, ţe jde o základní premisu, která hrála významnou roli 

v úvahách soudů USA o tom, zda a za jakých podmínek jsou patentovatelné počítačové 

programy. Tyto soudní úvahy a závěry z nich vyvozené jsou popisovány v následujících 

podkapitolách této práce. 

Aby byl předmět, který spadá pod jednu ze čtyř výše uvedených kategorií, 

patentovatelný, tak musí být nový (§ 102 patentového zákona USA) a nesmí být 

zřejmý (osobě znalé daného oboru; § 103 patentového zákona USA). 

1) Novost  

Nesmí jít o vynález, který jiţ je někým jiným patentován nebo obsaţen 

ve zveřejněné ţádosti o patent, ani nesmí jít o vynález, který jiţ byl popsán v tištěné 

                                                 

100
 Alice Corporation Ltd. vs. CLS Bank International, 573 U.S. ___ (2014), str. 1, poslední odstavec - 

rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 19. 6. 2014, dostupné 

z http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf 
101

 Diamond vs. Diehr, 450 U.S. 175, oddíl 186 – rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 3. 3. 1981, 

dostupné z https://supreme.justia.com/cases/federal/us/450/175/case.html  
102

 Gottschalk vs. Benson, 409 U.S. 63, oddíl 71 a 72 – rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 20. 11. 

1972, dostupné z https://supreme.justia.com/cases/federal/us/409/63/case.html 
103

 Parker vs. Flook, 437 U.S. 584, oddíl 594 a 595 – rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 22. 6. 

1978, dostupné z https://supreme.justia.com/cases/federal/us/437/584/case.html  
104

 Gottschalk vs. Benson, 409 U.S. 63, oddíl 67 
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40 

 

publikaci, který je veřejností uţíván nebo veřejně prodáván, nebo který je veřejnosti 

jinak přístupný
105

 - tzn. nesmí jít o vynález, který je součástí „prior art―.  

Pro účely dalšího uţívání termínu „prior art― v této práci uvádím, ţe jde o pojem 

patentového práva, který označuje procesy/výrobky (nebo v kontextu designových 

patentů prvky designu výrobku; k těm ale více viz podkapitola 4.2. této práce), které 

jsou jiţ známé, resp. veřejně přístupné – ať uţ jde např. o prvky jiţ dříve někým jiným 

patentované či prvky, které jsou součástí jiţ prodávaných výrobků. Je-li tedy součástí 

prior art proces/výrobek, který je totoţný s procesem/výrobkem, který je předmětem 

patentové přihlášky, pak vynález, který je předmětem patentové přihlášky, není „nový― 

ve smyslu § 171 patentového zákona USA a tím pádem není sám o sobě patentovatelný. 

Stručně řečeno, je-li přihlášený vynález součástí prior art, není nový. Do češtiny 

lze pojem „prior art― nejpřiléhavěji přeloţit jako „dosavadní stav techniky―.
106

 

Poţadavek „novosti― je obsaţen i v českém zákoně č. 527/1990 Sb., 

o vynálezech a zlepšovacích návrzích (dále jen „patentový zákon ČR―), který 

v souvislosti s patentovatelností vynálezu v § 5 odst. 1 uvádí, ţe vynález je nový, není-li 

„součástí stavu techniky―. 

2) (Ne)zřejmost 

Uţitný patent nelze udělit vynálezu v případě, ţe rozdíly mezi přihlašovaným 

vynálezem a prior art jsou takové, ţe osobě s průměrným znalostmi daného oboru 

by se daný vynález jevil jako „zřejmý―. I tato podmínka patentovatelnosti je českým 

právníkům známá – patentový zákon ČR v této souvislosti mluví o tom, ţe vynález 

musí být „výsledkem vynálezecké činnosti―, tzn. nesmí pro odborníka vyplývat 

zřejmým způsobem ze stavu techniky.
107

 

4.1.2. Ochrana počítačových programů užitnými patenty 

Patentový zákon ani kodifikované právo jako takové však v USA výslovně 

nezmiňuje, ţe by počítačový program byl předmětem, ke kterému lze udělit uţitný 

                                                 

105
 § 102 patentového zákona USA 

106
 Více viz např. informace na stránkách Evropského patentového úřadu https://www.epo.org/learning-

events/materials/inventors-handbook/novelty/prior-art.html 
107

 § 3 odst. 1 a § 6 odst. 1 patentového zákona ČR 

https://www.epo.org/learning-events/materials/inventors-handbook/novelty/prior-art.html
https://www.epo.org/learning-events/materials/inventors-handbook/novelty/prior-art.html
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patent. Patentovatelnost počítačových programů však byla potvrzena a její 

podmínky dále popisovány v rámci rozhodovací praxe soudů USA – tuto judikaturu 

popisuji v následující podkapitole. 

Aby tvůrce počítačového programu získal po svůj výtvor patentovou ochranu, 

je nutné, aby patentové nároky v přihlášce definoval tak, aby v sobě přihlašovaný 

vynález zahrnoval onen software a přitom spadal pod jednu ze čtyř výše uvedených 

kategorií patentovatelných předmětů (viz výše podkapitola 4.1.1.).  

Z povahy věci přichází v úvahu definovat vynález jako „proces―, a to konkrétně 

takový proces, v němţ jedním z kroků je uţití daného počítačového programu, coţ vede 

k určitému uţitečnému výsledku. 

Vedle „procesu― dále přichází v úvahu „stroj―. V takovém případě je moţné 

vynález definovat jako stroj, resp. systém, jehoţ součástí je daný počítačový program 

vykonávající určitou funkci. V této souvislosti je zde však nutné uvést, ţe je-li vynález 

v ţádosti o patent definován jako „stroj―, přesněji řečeno má-li být za něj pro účely 

řízení o udělení patentu povaţován, musí jít o hmotný předmět.
108

 Nelze tedy v ţádosti 

o patent daný počítačový program, který je ze své podstaty nehmotný, označit za „stroj― 

(aby tak formálně vzato šlo o předmět z jedné ze čtyř výše popsaných kategorií 

patentovatelných předmětů), aniţ by byl daný počítačový program součástí určitého 

hmotného objektu. Z povahy věci tedy přichází v úvahu vynález definovat jako počítač, 

který prostřednictvím daného počítačového programu vykonává určitou funkci. 

4.1.3. Historický vývoj softwarových užitných patentů v USA 

Patentová ochrana softwaru v USA utvářená v rámci tzv. case law prošla během 

posledních 50 let rozmanitým vývojem. K průlomu v této oblasti došlo v 80. letech 

minulého století, a to konkrétně ve věci Diamond vs. Diehr (450 U.S. 175; rozhodnutí 

ze dne 3. 3. 1981), ve které Nejvyšší soud USA rozhodl, ţe technický postup, jenţ byl 

řízen počítačovým programem (a který tedy představoval zásadní součást vynálezu), 

je hoden patentu. Na základě tohoto precedentu začaly být Patentovým a známkovým 
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úřadem USA (dále jen „USPTO―) udělovány patenty postupům a zařízením, jejichţ 

(nikoli jedinou) součástí byl počítačový program.
109

 

V 90. letech byly soudy ve své rozhodovací praxi, co se týče udělování patentů 

počítačovým programům, benevolentnější. Konkrétně ve věci In re Alappat (1994)
110

 

a ve věci State Street Bank & Trust Co. vs. Signature Financial Group, Inc. (1998)
111

 

soudy rozhodly o patentovatelnosti de facto samotných počítačových programů, které 

byly předmětem daných sporů, a to na základě toho, ţe tyto programy měly „užitečný, 

konkrétní a hmotný výsledek.“ Např. ve věci State Street Bank vs. Signature Financial 

Group šlo o počítačový program, který na denní bázi sledoval a vyhodnocoval hodnotu 

peněţitých fondů investorů sdruţených v rámci jednoho společného portfolia 

a poskytoval přitom o nich další související informace (celkový roční zisk/ztráta 

jednotlivých investorů apod.). Přestoţe šlo o počítačový program, který ve své podstatě 

pouze vykonával matematické algoritmy a neobsahoval ţádný inovativní prvek, který 

by určitým způsobem vylepšoval dosavadní stav techniky, soud rozhodl, 

ţe šlo o patentovatelný vynález. Patentovatelným jej soud shledal právě na základě 

toho, ţe dané (samy o sobě nepatentovatelné) matematické algoritmy byly oním 

počítačovým programem vykonávány tak, ţe bylo dosahováno „uţitečného, 

konkrétního a hmotného výsledku―.
112

 

V 21. století došlo v judikatuře ke zpřísnění nároků na vynález, kterému 

má být udělen patent, kdyţ ve věci In re Bilski soud odmítl při posuzování 

patentovatelnosti vynálezu aplikovat kritérium „uţitečného, konkrétního a hmotného 

výsledku― (k patentovatelnosti softwaru se však soud výslovně nevyjádřil) – celkově 

zde Nejvyšší soud USA nesouhlasil s předcházející, ve vztahu k softwarovým patentům 

benevolentní, judikaturou niţších soudů.
113
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4.1.4. Užitné patenty pro počítačové programy v USA v současnosti 

Klíčové rozhodnutí Alice v. CLS Bank 

Jedním z nejaktuálnějších a nejzásadnějších soudních rozhodnutí, které 

dokumentuje současný stav v oblasti softwarových uţitných patentů v USA, 

je rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci Alice Corp. vs. CLS Bank International 

z roku 2014. Tento patentový spor se týkal postupu, který spočíval ve vyuţívání 

počítačového programu jakoţto prostředníka při vzájemných plněních mezi dvěma 

stranami za účelem odstranění rizika, ţe jedna strana poskytne plnění, zatímco druhá 

nikoliv (obecně je tento koncept vzájemného plnění mezi stranami skrze 

uschovávajícího prostředníka nazýván jako „escrow―). Ve své podstatě tedy 

šlo o počítačový program vykonávající obecný obchodní koncept. 

Nejvyšší soud USA zde navázal zejména na předcházející rozhodnutí In re 

Bilski a judikoval, ţe počítačový program toliko aplikující abstraktní myšlenku 

nepředstavuje patentovatelný vynález.
114

 Jak jiţ bylo popsáno výše, patentové právo 

USA neumoţňuje udělit patent vynálezům, které spočívají pouze v abstraktní myšlence, 

resp. objevu určité přírodní zákonitosti. V návaznosti na tuto všeobecně 

nezpochybňovanou zásadu zde soud vyhodnotil, ţe koncept plnění přes prostředníka 

je dlouhodobě známou praxí vyuţívanou při obchodování a proto jde o onu 

nepatentovatelnou „abstraktní myšlenku―.  

Pokud tedy přihlášený vynález spočívá pouze v aplikaci takové abstraktní 

myšlenky počítačovým programem (aniţ by obsahoval určitou „přidanou hodnotu―), 

nejde o patentovatelný vynález. Aby šlo v případě počítačového programu 

vykonávajícího obecný koncept o patentovatelný vynález, musí v něm být obsažen 

určitý „vynálezecký prvek“, nějaká nová vlastnost, která vylepšuje onu abstraktní 

myšlenku a která tak z dané aplikace abstraktní myšlenky činí patentovatelný 

vynález.
115

 

Dalo by se však říct, ţe Nejvyšší soud USA v kauze Alice Corp. vs. CLS Bank 

nevnesl do problematiky softwarových patentů tolik světla, kolik by moţná bylo 

                                                 

114
 Alice Corporation Ltd. vs. CLS Bank International, 573 U.S. ___ (2014), str. 13, druhý odstavec - 

rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 19. 6. 2014, dostupné 

z http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf 
115

 Alice vs. CLS Bank, str. 11, první odstavec  

http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf


44 

 

vhodné. Na mnoha řádcích se soud věnoval tématu nepatentovatelnosti samotných 

abstraktních myšlenek a obecných konceptů, které se nestávají patentovatelnými jejich 

pouhou aplikací na určitém přístroji. Soud rozvedl důvod, pro který daný vynález 

představovaný počítačovým programem neshledal patentovatelným (v rozhodnutí 

je obsáhle opisována teze „koncept plnění smluvních stran skrze prostředníka 

je abstraktní myšlenkou a vynález spočívající v pouhé aplikaci tohoto konceptu 

počítačovým programem proto není patentovatelný―). Soud však jiţ neposkytl ţádný 

obecný návod, jak poznat, zda jde u daného softwarového patentu o pouhou „počítačově 

implementovanou abstraktní myšlenku―, ani se soud významněji nezabýval 

charakteristikou oné výše zmíněné „přidané hodnoty―, která činí z počítačového 

programu patentovatelný vynález.  

Přitom se dá říct, ţe kaţdý počítačový program ve své podstatě obsahuje určitou 

obecnou abstraktní myšlenku, která je daným počítačovým programem určitým 

způsobem aplikována za účelem dosaţení nějakého výsledku. V praxi tedy můţe činit 

velké potíţe odpovědět na otázku, zda počítačový program obsahuje „vynálezecký 

prvek―, který daný software posouvá mezi patentovatelné vynálezy. Avšak obecně 

a priori definovat, co je tím „vynálezeckým prvkem―, který činí počítačový program 

patentovatelným, je pro soud nepochybně těţké, ne-li přímo nemoţné. 

To je koneckonců otázkou, kterou musí USPTO, resp. soud, zodpovědět u kaţdé ţádosti 

o patent. 

Vývoj judikatury po rozhodnutí Alice vs. CLS Bank 

 Ačkoliv tedy rozhodnutí ve věci Alice Corp. vs. CLS Bank moţná mohlo ve své 

argumentaci být poněkud přesvědčivější, resp. návodnější, tak jisté je, ţe představuje 

zlom ve vývoji softwarových patentů, kdyţ nastolilo směr, kterým se nyní rozhodovací 

praxe soudů USA ubírá. Tento nastolený trend vyznívá spíše v neprospěch 

patentovatelnosti počítačových programů, kdyţ soudy USA v posledních letech, citujíce 

rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci Alice Corp. vs. CLS Bank, zaujaly 

k softwarovým patentům přísnější postoj. Soudy vydávají více a více rozhodnutí, 

v nichţ odmítají patentovatelnost konkrétních počítačových programů, které dle názoru 

soudu toliko aplikují abstraktní (zpravidla obchodní) myšlenku/koncept, aniţ 

by obsahovaly nějaký nový inovativní prvek. 
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 Tímto způsobem navázaly soudy USA na výše popsaný trend např. v rozhodnutí 

Buysafe vs. Google, kde byl předmětem sporu patent pro počítačový systém 

pro provádění online obchodních transakcí, jehoţ smyslem bylo poskytnutí záruky, 

ţe obě strany splní svou část transakce, nezávislou třetí stranou provozující daný 

počítačový systém.
116

 Tento počítačový systém byl shledán nepatentovatelným, jelikoţ 

jde pouze o obecný obchodní koncept (provádění transakcí přes prostředníka) 

realizovaný prostřednictvím počítačového programu, aniţ by obsahoval vynálezecký 

prvek.
117

 

Rozhodnutí ve věci DDR Holdings vs. Hotels.com
118

 je jedním z mála případů, 

kdy soud po uţití výše popisované argumentace z rozhodnutí Alice vs. CLS Bank 

potvrdil platnost softwarového patentu – konkrétně šlo o počítačový systém 

pro znázornění obsahu internetových stránek. Funkcí tohoto konkrétního systému bylo, 

velmi zjednodušeně řečeno, to, ţe klikl-li návštěvník internetové stránky na zde 

obsaţený hypertextový odkaz vedoucí k jiné internetové stránce, tak daný patentovaný 

systém zobrazil obsah oné druhé stránky, avšak na stránce původní, a to mezi obsahem 

původní stránky (namísto toho, aby byl návštěvník kliknuvší na odkaz přesměrován 

na onu druhou stránku). Toto řešení kombinovaného zobrazení internetových stránek, 

které bývá nazývané obecným pojmem „embedding―
119

, zde tedy představovalo onen 

inovativní prvek (onu „přidanou hodnotu―), který daný počítačový systém činil 

patentovatelným.
120

 

Vyjádřeno čísly, dle statistiky z roku 2015 se soudy USA v prvním roce 

po vydání rozhodnutí Alice Corp. vs. CLS Bank zabývaly softwarovými patenty v 76 

rozhodnutích, přičemţ v 57 z těchto 76 případů soud s odkazem na judikát Alice Corp. 

vs. CLS Bank rozhodl o neplatnosti předmětného softwarového patentu.
121
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Jiná statistika, která bere v potaz nejen soudní rozhodnutí, ale i rozhodnutí 

USPTO, uvádí, ţe soudy a USPTO během jednoho roku po vydání rozhodnutí Alice 

Corp. vs. CLS Bank s odkazem na toto rozhodnutí zneplatnily celkem 286 z 345 

softwarových patentů, o nichţ tyto orgány rozhodovaly. To tedy představuje „úmrtnost― 

softwarových patentů ve výši téměř 83 %.
122

 Není proto pochyb o negativním dopadu 

rozhodnutí Alice Corp. vs. CLS Bank na softwarové patenty v USA. 

 Podle mého názoru představuje rozhodnutí Alice Corp. vs. CLS Bank krok 

správným směrem. Liberální rozhodovací praxe USPTO i soudů USA ve vztahu 

k softwarovým patentům v 90. letech minulého století umoţňovala získat patent 

i pro počítačový program, který vykonával obecný koncept, např. matematický 

algoritmus, a dosahoval tak určitého uţitečného výsledku. Takový počítačový program 

však sám o sobě ve své podstatě není vynálezem v tom pravém slova smyslu, 

neobsahuje-li výše opakovaně zmiňovaný „vynálezecký prvek―, a není tedy vhodné, aby 

na něj byl udělen legální monopol v podobě patentu.  

Nadto se dá říct, ţe výše popisované zpřísnění podmínek pro udělení patentu 

počítačovému programu znesnadní činnost jiţ v této práci zmiňovaných patentových 

trollů. Jde o subjekty, jejichţ zpravidla jedinou náplní práce je získávání patentů 

na široce a abstraktně definované vynálezy, a to nikoliv za účelem vyuţívání jimi 

chráněných vynálezů v praxi, ale za účelem jejich vyuţití jako hrozby vůči 

společnostem, jejichţ výrobky by mohly tyto patenty potenciálně porušovat. Po těch 

patentový troll poţaduje vysoké licenční poplatky, a to pod hrozbou započetí 

nákladného a zdlouhavého soudního sporu. Patentoví trollové bývají také definováni 

jako subjekty, které se pokouší uplatňovat patenty způsobem daleko přesahujícím jejich 

skutečnou hodnotu a přínos pro dosavadní stav techniky.
123

 

Softwarové patenty jsou jednou z hlavních zbraní patentových trollů.
124

 Ti tak 

díky výše popisované a soudy aplikované argumentaci z rozhodnutí Alice Corp. 
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vs. CLS Bank nebudou moct získávat patenty pro široce a abstraktně definované 

vynálezy spočívající v aplikaci běţných obchodních a jiných konceptů počítačovými 

programy a ubude jim tak „munice―, kterou mohou uţít k nemravnému poţadování 

peněţitého narovnání od subjektů, které nemají dostatečné prostředky na to, aby se před 

trolly bránily před soudem.  

4.2. Počítačový program a designové patenty v pr|vu USA 

U počítačových programů přichází v úvahu taktéţ ochrana designovými patenty. 

Designové patenty chrání „nový, originální a ozdobný vzhled výrobku―, přičemţ udělen 

můţe být i grafickému uţivatelskému rozhraní počítačového programu, které je tedy 

oním „vzhledem výrobku―. Designové patenty jsou upraveny v ustanoveních § 171 

a násl. patentového zákona USA, přičemţ ochrana designovým patentem trvá po dobu 

15 let.
125

  

Výše popsaná úzká autorskoprávní ochrana softwaru nastolená v 90. letech 

soudy USA (zejména v rozhodnutí Altai a v rozhodnutí ve sporu Apple vs. Microsoft - 

viz popis autorskoprávní ochrany písemně nevyjádřených prvků softwaru 

v podkapitolách 3.6.2. a 3.6.3. této práce) celkem pochopitelně vedla k tomu, 

ţe softwarové společnosti přestaly ve vztahu k právní ochraně grafického rozhraní 

svých počítačových programů spoléhat na autorská práva a začaly hojně uţívat 

tzv. designové patenty.  

Vyšší zájem o designové patenty ilustruje zejména skutečnost, ţe mnoţství 

ţádostí o designový patent se v USA během posledních dvaceti let rok od roku rychlým 

tempem zvyšuje
126

, přičemţ dle informací USPTO dochází k nejdramatičtějšímu 

nárůstu počtu ţádostí o designový patent právě u grafických rozhraní počítačových 

programů.
127
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http://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf
https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm
http://patentlyo.com/patent/2013/03/guest-post-what-is-next-in-design-patents-for-on-screen-icons.html
http://patentlyo.com/patent/2013/03/guest-post-what-is-next-in-design-patents-for-on-screen-icons.html
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4.2.1. Obecné požadavky pro udělení designového patentu 

Aby USPTO udělil vzhledu určitého výrobku designový patent, musí daný 

design splňovat následující zákonné poţadavky stanovené v ustanovení § 171 

patentového zákona USA: 

1) Novost  

Vzhled výrobku musí být „nový―. Splnění tohoto kritéria je vyţadováno 

jak u uţitných, tak i u designových patentů. Konkrétně v souvislosti s designovými 

patenty to znamená, ţe design, jenţ je předmětem posuzované patentové přihlášky, musí 

být takový, ţe „průměrný pozorovatel jej považuje za design nový, nikoliv za upravený 

již existující design.―
128

 

 

2) Originalita 

Vzhled výrobku musí být „originální―. To konkrétně znamená, ţe přihlašovaný 

design nesmí simulovat vzhled jiţ všeobecně známého či přirozeně vyskytujícího 

se předmětu. Proto např. nelze udělit designový patent hračce, která je napodobeninou 

všeobecně známé budovy (např. Eiffelovy věţe). Dalším příkladem designu, který 

nesplňuje podmínku originality, je vzhled panenky, který toliko napodobuje přirozené 

rysy dítěte, aniţ by obsahoval jakékoliv odchylky od přirozené podoby.
129

 

 

3) Ozdobnost 

Vzhled výrobku dále musí být „ozdobný―. Avšak určení, zda design výrobku 

splňuje toto kritérium, můţe být těţší, neţ se na první pohled zdá. 

V první řadě je nutné odlišit ozdobnost od funkcionality. Vzhled výrobku totiţ 

nesmí být předurčen funkcemi, které má daný výrobek plnit. Řečeno jinými slovy, 

designový patent nelze vzhledu určitého výrobku udělit, pokud je daný vzhled nezbytný 

                                                 

128
 Thabet Manufacturing Company vs. Kool Vent Metal Awning Corp., 226 F.2d 207, odst. 27 – 

rozhodnutí odvolacího soudu šestého okrsku USA ze dne 7. 10. 1955, dostupné 

z http://openjurist.org/226/f2d/207/thabet-manufacturing-company-v-kool-vent-metal-awning-

corporation-of-america  
129

 U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. Manuál pro proces posuzování patentů (Manual 

of Patent Examining Procedure), čl. 1504.01(d). Dostupné 

z https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current#/result/d0e153212.html?q=originality&ccb=on&ncb=off

&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=1  

http://openjurist.org/226/f2d/207/thabet-manufacturing-company-v-kool-vent-metal-awning-corporation-of-america
http://openjurist.org/226/f2d/207/thabet-manufacturing-company-v-kool-vent-metal-awning-corporation-of-america
https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current#/result/d0e153212.html?q=originality&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=1
https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current#/result/d0e153212.html?q=originality&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=1
https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current#/result/d0e153212.html?q=originality&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=current&syn=adj&results=compact&sort=relevance&cnt=10&index=1
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k tomu, aby výrobek plnil svůj účel.
130

 Proto například specifický ozubený tvar klíče 

nemůţe být designovým patentem chráněn, pokud platí, ţe se zámkem, pro nějţ je daný 

klíč určen, by klíč jiného tvaru nefungoval.
131

 Takový vzhled výrobku není ozdobný, 

nýbrţ funkční. 

 

 Patentový zákon USA v ust. § 171 písm. b) stanovuje, ţe jeho ustanovení 

týkající se patentů na vynálezy (tj. uţitných patentů) se aplikují i na designové patenty, 

nestanoví-li zvláštní ustanovení v souvislosti s designovými patenty jinak. Proto 

je design výrobku nutné posoudit i z hlediska dvou základních kritérií, která se aplikují 

na vynálezy v souvislosti s uţitnými patenty – tj. novost (která je však u designu 

výslovně vyţadována i v ustanovení § 171 písm. a), viz popis tohoto kritéria 

na předcházející straně) a „nezřejmost―. 

 

4) (Ne)zřejmost 

Vzhled výrobku nesmí být „zřejmý― – to, jak jiţ bylo uvedeno výše v souvislosti 

s uţitnými patenty, znamená, ţe rozdíly mezi přihlašovaným vzhledem výrobku a prior 

art nesmí být takové, ţe osobě s průměrným znalostmi daného oboru by se dané řešení 

vzhledu výrobku jevilo jako „zřejmé―.
132

 V kontextu designových patentů se tímto 

odborníkem myslí „průměrně schopný designér, který navrhuje design výrobků, které 

jsou podobné posuzovanému výrobku.―
133

 

I zde se tedy bere v potaz prior art a to, zda se přihlášený vzhled výrobku 

od prior art liší. Jde tedy o podmínku, která se nápadně podobá poţadavku „novosti―. 

Nejjednodušeji se dá rozdíl mezi „novostí― a „nezřejmostí― vystihnout tak, ţe vzhled 

výrobku je „nový―, pokud nikdo v minulosti výrobek s takovým vzhledem nevyrobil. 

Vzhled výrobku „není zřejmý―, pokud by nikoho ani nenapadlo výrobek s takovým 

vzhledem vyrobit. 

                                                 

130
 L.A.Gear, Inc. vs. Thom Mcan Shoe Company, 988 F.2d 1117, odst. 16 - rozhodnutí odvolacího soudu 

federálního okrsku USA ze dne 16. 2. 1993, dostupné z http://openjurist.org/988/f2d/1117/la-gear-inc-v-

thom-mcan-shoe-company („If the particular design is essential to the use of the article, it can not be the 

subject of a design patent.“) 
131

 Best Lock Corp. vs. Ilco Unican Corp., 94 F.3d 1563 – rozhodnutí odvolacího soudu federálního 

okrsku USA ze dne 29. 8. 1996, dostupné z http://openjurist.org/94/f3d/1563/best-lock-corporation-v-

ilco-unican-corporation  
132

 § 103 patentového zákona USA 
133

 In re Nalbandian, 661 F.2d 1214 (C.C.P.A. 1981) – rozhodnutí Odvolacího soudu pro celní 

a patentové věci USA ze dne 15. 10. 1981, dostupné z https://casetext.com/case/in-re-nalbandian  

http://openjurist.org/988/f2d/1117/la-gear-inc-v-thom-mcan-shoe-company
http://openjurist.org/988/f2d/1117/la-gear-inc-v-thom-mcan-shoe-company
http://openjurist.org/94/f3d/1563/best-lock-corporation-v-ilco-unican-corporation
http://openjurist.org/94/f3d/1563/best-lock-corporation-v-ilco-unican-corporation
https://casetext.com/case/in-re-nalbandian
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4.2.2. Prvky GUI jako předměty ochrany designovým patentem  

Ikony a jiné součásti grafického rozhraní počítačového programu obecně jsou 

předměty, které je moţno chránit designovým patentem – samotný USPTO ve svém 

Manuálu pro proces posuzování patentů (angl. „Manual of Patent Examining 

Procedure―) deklaruje, ţe tyto grafické prvky vyobrazené na obrazovce počítače 

představují „vzhled výrobku― (kde obrazovka je oním výrobkem) ve smyslu ust. § 171 

patentového zákona USA a jsou tak způsobilé designově-patentové ochrany.
134

 V této 

souvislosti je nutné dodat, ţe tato patentovatelnost platí jak pro statické prvky GUI, 

ale i pro pohyblivé ikony a animace.
135

 Jako příklad lze uvést např. animaci otáčení 

stránky, kterou si patentovala společnost Apple – viz ilustrace níţe. 

 

 

Designový patent č. D670,713 (Zdroj: http://bit.ly/2kWKGUO) 

Nutno dodat, ţe není neobvyklé chránit grafické uţivatelské rozhraní, 

resp. některý jeho prvek, jak uţitným, tak i designovým patentem (ačkoliv samozřejmě 

oba druhy patentů chrání daný prvek grafického uţivatelského rozhraní odlišným 

způsobem). Příkladem je prvek slouţící k odemknutí obrazovky („odemykací lišta―) 

mobilního telefonu, který je součástí grafického uţivatelského rozhraní operačního 

systému iOS společnosti Apple. Tento prvek má společnost Apple chráněna uţitným 

patentem č. US 7,657,849 nazvaným „odemknutí zařízení provedením pohybu na 

                                                 

134
 U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. Manuál pro proces posuzování patentů (Manual of 

Patent Examining Procedure), čl. 1504.01(a). Dostupné 

z https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current#/current/d0e152237.html  
135

 Tamtéţ 

http://bit.ly/2kWKGUO
https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/current#/current/d0e152237.html
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odemykacím obrázku― (tzn. chrání daný specifický způsob uţívání grafického 

uţivatelského rozhraní systému iOS). Zároveň však společnost Apple disponuje 

designovým patentem č. US D675,639, který chrání samotné grafické vyobrazení 

zmíněného odemykacího prvku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designový patent č. US D675,639 

(Zdroj: http://bit.ly/2opU6wM)  

 

Uţitný patent č. US 7,657,849  

(Zdroj: http://bit.ly/2opKku2) 

4.2.3. Úroveň ochrany designovým patentem 

Při určování, zda vzhled jednoho výrobku porušuje designový patent chránící 

vzhled výrobku druhého, se aplikuje hledisko „běţného pozorovatele― (angl. „ordinary 

observer―). Designový patent chrání GUI počítačového programu před těmi 

napodobeninami, které jsou z pohledu běžného pozorovatele „podstatně podobné“, 

a to tak, ţe je tato podobnost schopná způsobit, ţe si daný pozorovatel zakoupí onu 

napodobeninu, ačkoliv si chtěl koupit výrobek, jehoţ vzhled je chráněn designovým 

patentem.
136

 Tento „test běţného pozorovatele― je tedy velmi podobný testu 

aplikovanému v českém a evropském právu ochranných známek, resp. v právu nekalé 

soutěţe, kde se zjišťuje, zda u dvou výrobků existuje na straně průměrného spotřebitele 

nebezpečí záměny.
137

 

                                                 

136
 Gorham Co. vs. White, 81 U.S. 511 – rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 1871, dostupné 

z https://supreme.justia.com/cases/federal/us/81/511/ 
137

 Viz § 2981 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a související komentář – HULMÁK, M. a kol. 

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014), 1. vydání, 2014, s. 1814 – 1820 

dále viz pokračování komentáře na následující stránce 

http://bit.ly/2opU6wM
http://bit.ly/2opKku2
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/81/511/
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V této souvislosti však je důleţité uvést, ţe na porovnávané výrobky 

je dle judikatury USA nutné nahlíţet očima běžného pozorovatele, jenž zná „prior 

art“. Jinými slovy, vzhled patentovaného výrobku a výrobku údajně patent porušujícího 

je sice nutné porovnávat optikou průměrného pozorovatele, je však při tom nutné 

zohledňovat, které prvky patentovaného výrobku jsou „nové― (viz výše podmínky pro 

udělení designového patentu) a které byly tvůrcem patentovaného výrobku převzaty 

z „prior art―.
138

  

Proto k porušení designového patentu nedojde, pokud jsou si porovnávané 

výrobky podobné pouze v prvcích převzatých z prior art. Vzhled jednoho výrobku 

tedy porušuje designový patent chránící vzhled výrobku druhého, (i) pokud ţalovaný 

výrobek ve svém designu okopíroval „nové― prvky patentem chráněného výrobku 

(tj. prvky nepřevzaté z prior art) a (ii) pokud jsou si oba výrobky natolik podobné, 

ţe je tato podobnost způsobilá vyvolat u běţného pozorovatele záměnu obou výrobků. 

4.2.4. Patentov| ochrana počítačových programů v USA – shrnutí 

a porovn|ní s autorskopr|vní ochranou 

V návaznosti na vše výše uvedené tedy shrnuji, ţe tvůrce počítačového 

programu má moţnost za pomoci patentů chránit jeho vnější i vnitřní stránku. 

Designové patenty jeho drţitele chrání před tím, aby konkurenční vývojáři ve svých 

počítačových programech napodobovali grafické rozhraní (či jeho součásti) 

počítačového programu chráněného designovým patentem. Uţitné patenty naopak jeho 

vlastníkovi poskytují výlučnou ochranu funkcí a procesů vykonávaných jeho 

počítačovým programem – samozřejmě v závislosti na tom, jakým způsobem jsou 

definovány patentové nároky, tj. jakým způsobem je v patentové přihlášce vynález 

definován. Je přitom nutné mít na paměti výše popisované podmínky, za nichţ je moţné 

v USA pro počítačový program moţné získat patent. 

Kladem ochrany počítačových programů uţitnými patenty je bezpochyby právě 

v předcházejícím odstavci zmiňovaná skutečnost, ţe se vztahuje na funkce, postupy 

                                                                                                                                               

137 
§ 8 odst. 2 písm. b) zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a související komentář – 

HORÁČEK R. a kol. Zákon o ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných 

označení / Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, 2. vydání, 2008, s. 126 - 133 
138

 Egyptian Goddess, Inc. vs. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 – rozhodnutí odvolacího soudu federálního 

okrsku ze dne 22. 9. 2008, dostupné z https://www.courtlistener.com/opinion/1212694/egyptian-goddess-

inc-v-swisa-inc/ 

https://www.courtlistener.com/opinion/1212694/egyptian-goddess-inc-v-swisa-inc/
https://www.courtlistener.com/opinion/1212694/egyptian-goddess-inc-v-swisa-inc/
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a mechanismy, které daný program vykonává. Tato funkcionalita představuje podle 

mého názoru jeden z nejhodnotnějších aspektů softwaru, jelikoţ tím, co zákazník 

u počítačového programu hledá a podle čeho si je vybírá, jsou právě funkce, které 

počítačový program umí. Pokud tedy softwarový vývojář v ţádosti o uţitný patent 

„šikovně― vydefinuje vynález tak, aby v co nejširší míře zahrnoval inovativní funkce 

jeho počítačového programu, pak v daném patentu získá legální monopol na tyto 

funkce, které konkurenti nesmí přebírat do svých výtvorů. 

To u autorskoprávní ochrany neplatí. Autorská práva tvůrce počítačového 

programu se v USA vztahují v první řadě ke zdrojovému, resp. strojovému kódu 

počítačového programu a případně k jeho dalším aspektům, které představují konkrétní 

vyjádření autorovy myšlenky. Autorskoprávní ochrana se ze své podstaty nevztahuje 

na abstraktní aspekty autorského díla, jako jsou např. funkce, procesy a způsoby 

fungování počítačového programu, coţ je ostatně výslovně deklarováno autorským 

zákonem USA.
139

  

S výše popisovaným monopolem souvisí i další výhoda patentové ochrany, 

a to ta, ţe z ní neexistují výjimky v podobě zákonných licencí („fair use― v anglické 

terminologii práva common law), tedy zákonem povolených zásahů do daného 

chráněného výtvoru. U patentu tak neplatí, ţe by třetí osoby mohly vynález v určitých 

specifických judikatorně potvrzených případech legálně a bezúplatně uţívat, jak je tomu 

u autorských děl v rámci autorského práva. 

V porovnání s autorskoprávní ochranou se jako nevýhoda pro tvůrce softwaru 

můţe jevit skutečnost, ţe ochrana oběma druhy patentů trvá po kratší dobu – uţitné 

patenty jsou platné maximálně po dobu 20 let, designové patenty pak po dobu 15 let.
140

 

Avšak software všeobecně je specifickým produktem, u něhoţ podle mého názoru 

tak dlouhá výlučná ochrana ani není potřebná. Počítačové programy, jejich funkce 

a grafické zpracování se vyvíjí závratným tempem a nové softwarové produkty 

s novými funkcemi rychle nahrazují ty staré. Spolu s tím se odpovídajícím tempem 

vyvíjí i preference zákazníků. 

Celkem významnou nevýhodou patentové ochrany je její nákladnost. V první 

řadě je nutné hradit veškeré úřední poplatky – zejména jde o poplatek za podání ţádosti 

o patent (280 USD), za udělení patentu (960 USD za uţitný, 560 USD za designový 

patent) a kaţdoroční udrţovací poplatek (který začíná na 1 600 USD a s přibývajícími 

                                                 

139
 § 102 písm. b) autorského zákona USA 

140
 § 154 odst. 2 a § 173 patentového zákona USA 
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roky trvání platnosti daného patentu se zvyšuje na 3 600 USD a posléze 7 400 USD).
141

 

Velmi významnou částku však představují náklady na sluţby patentového právníka, 

jehoţ pomoc je prakticky nezbytná při definování patentových nároků, jejichţ správné 

vymezení je zejména u softwarových vynálezů naprosto klíčové. 

 

                                                 

141
 Sazebník poplatků USPTO, dostupný z https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-

payment/uspto-fee-schedule  

https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
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5. Autorskopr|vní ochrana počítačových programů 

v pr|vním ř|du ČR 

5.1. Evropské pr|vní předpisy a počítačové programy 

Na úvod této kapitoly, ve které se věnuji problematice autorských práv 

k softwaru v rámci tuzemského práva, bych rád nejprve uvedl právní úpravu 

autorskoprávní ochrany softwaru obsaţenou ve dvou relevantních právních předpisech 

EU, jelikoţ právo EU má pochopitelně významný přesah na právo ČR. 

Na evropské úrovni byla autorskoprávní ochrana softwaru zakotvena v roce 

1991 ve Směrnici Rady 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů. Tato 

směrnice ve své preambuli mimo jiné zdůrazňovala význam počítačových programů 

pro průmyslový rozvoj Evropy a poukazovala na nesourodost, resp. nedostatečnost 

právní ochrany počítačových programů v jednotlivých evropských zemích. Proto 

v rámci harmonizace v článku 1 přisoudila počítačovým programům (vyjádřeným 

v jakékoliv formě) stejnou ochranu jako literárním dílům. Nutno dodat, ţe takto jsou 

dle směrnice chráněny i přípravné koncepční materiály.  

Tato směrnice 91/250/EHS byla posléze v roce 2009 nahrazena směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES. Směrnice 2009/24/ES ve svém čl. 1 shodně 

se směrnicí 91/250/EHS stanovuje, ţe počítačové programy (včetně přípravných 

koncepčních materiálů) jsou chráněny jako literární díla, přičemţ tato ochrana 

se vztahuje na vyjádření počítačového programu v jakékoliv formě. Podmínkou této 

ochrany je, ţe počítačový program musí být „původní―, tzn. musí být vlastním 

duševním výtvorem autora (k tomuto kritériu více viz níţe v podkapitole 3.3.). V této 

souvislosti směrnice v čl. 1 odst. 2 dodává, ţe „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―.  

Z výše uvedených evropských právních předpisů tedy v první řadě vyplývá, 

ţe počítačové programy jsou chráněny jako literární díla a ţe autorská práva se vztahují 

na vyjádření počítačového programu v podobě zdrojového či strojového kódu. 

Zda a za jakých podmínek se autorskoprávní ochrana vztahuje i na další aspekty 

počítačového programu (na jeho grafické zpracování, strukturu, funkce apod.) se však 

z těchto předpisů jiţ nedozvíme. Právě těmto otázkám se věnoval Soudní dvůr Evropské 
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unie (dále jen „Soudní dvůr EU―) v několika svých významných rozhodnutích 

a v návaznosti na tato rozhodnutí se jim budu věnovat i já, a to níţe v podkapitole 5.3. 

5.2. České pr|vní předpisy a počítačové programy  

Ochrana softwaru je v českém právním řádu zakotvena v zákoně č. 121/2000 

Sb., autorský zákon (dále jen „autorský zákon ČR―), který jiţ v ustanovení § 2 odst. 2 

počítačové programy explicitně podřazuje pod pojem „dílo― a poskytuje jim tak 

odpovídající ochranu. Detailnější úpravu pak tento zákon obsahuje v ustanoveních 

§§ 65 a 66, tedy v ustanoveních věnovaných počítačovým programům. 

Na prvním místě je třeba uvést to, ţe zákon (konkrétně ustanovení § 65 odst. 1 

autorského zákona ČR) přisuzuje počítačovému programu status literárního díla, 

resp. tomu odpovídající ochranu. Toto ustanovení navazuje na Smlouvu Světové 

organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském (a její čl. 4), Dohodu 

o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (a její čl. 10) a směrnici EP 

a Rady 2009/24/ES (a její čl. 1), které všechny podřazují počítačové programy pod 

literární díla ve smyslu Bernské úmluvy, resp. jim poskytují ochranu jako literárním 

dílům. 

Počítačový program musí splňovat dva základní znaky: 

1) Původnost – počítačový program tedy musí být vlastním duševním výtvorem 

autora 

Jde o kritérium, které je ve své podstatě podobné poţadavku na obecná literární 

díla, která dle ustanovení § 2 odst. 1 autorského zákona ČR však musí být „jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti―. I počítačový program musí být, stejně jako jiná autorská 

díla, výsledkem určité tvůrčí činnosti autora. Autor při vytváření softwaru (tzn. při 

psaní zdrojového kódu) vybírá na základě svých osobních vlastností výrazové 

prostředky, kterými dosahuje konečného výtvoru – počítačového programu. 

Autorskoprávní ochrany v zásadě nepoţívají výsledky mechanické, automatické 

či rutinní činnosti. Počítačový program, při jehoţ vytváření je zcela vyloučena tvůrčí 

svoboda tvůrce a při jehoţ tvorbě jsou uţité technické prostředky zcela předurčeny, tedy 
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autorským dílem není. V souvislosti s podmínkou tvůrčí činnosti autora tak mluvíme 

o kvalitativní stránce původnosti.
142

 

Čím se však ochrana počítačových programů (přesněji řečeno podmínky této 

ochrany) liší, je kvantitativní stránka původnosti. Jak jiţ bylo řečeno výše, tak aby byl 

software autorskoprávně chráněn, musí jít o výsledek tvůrčí činnosti – na rozdíl 

od „obecných― autorských děl se však u softwaru vyžaduje nižší míra této tvůrčí 

činnosti. Počítačový program tedy musí být původní (v tom smyslu, ţe jde původní 

výtvor autora a ţe nejde o plagiát či napodobeninu jiného díla), nemusí však být 

jedinečný, coţ je vlastnost vyţadující mj. větší míru vynaloţené tvůrčí činnosti (která 

je navíc v praxi u počítačových programů obtíţně splnitelná).
 

 Tato niţší míra poţadované tvůrčí činnosti (podmínka původnosti, nikoli 

jedinečnosti softwaru) tak v praxi vede k tomu, ţe vznikají počítačové programy, které 

jsou si velmi podobné a které jsou přesto autorskými díly, jejichţ vytvořením a uţitím 

není zasahováno do autorských práv k ostatním podobným programům. 

 

2) Objektivní vnímatelnost 

Vyjádření počítačového programu v objektivně vnímatelné podobě 

je druhou základní podmínku ochrany počítačového programu jako autorského díla, 

přičemţ tímto „vyjádřením počítačového programu― se myslí dočasné i trvalé vyjádření 

počítačového programu ve zdrojovém, resp. strojovém kódu, a to i v elektronické 

podobě. 

 

 V souladu s § 2 odst. 3 autorského zákona ČR dále platí, ţe autorskoprávní 

ochrana se vztahuje i na jednotlivé vývojové fáze daného počítačového programu. 

5.3. Věcný rozsah autorskopr|vní ochrany počítačového 

programu 

Autorský zákon ČR v § 65 odst. 1 stanovuje, ţe autorskými právy je chráněn 

„počítačový program bez ohledu na formu jeho vyjádření―. Z této obecné formulace 

                                                 

142
 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-608-4, 

str. 35 
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však není vyloţeně zřejmé, co vše pod autorskoprávní ochranu softwaru spadá. Proto 

níţe rozebírám jednotlivé aspekty počítačového programu a to, zda a za jakých 

podmínek jsou autorskými právy chráněny.  

Vycházím přitom zejména z několika významných rozhodnutí Soudního dvora 

EU, která jsou pro české autorské právo více neţ relevantní. Česká judikatura 

se k tématu autorskoprávní ochrany počítačových programů a jejího rozsahu (tj. které 

části počítačového programu a za jakých podmínek jsou autorskoprávně chráněny) 

hlouběji nevyjadřuje. V těch pár výjimečných judikátech, v nichţ je toto téma českými 

soudy přece jen rozebíráno, soudy pouze z níţe analyzovaných rozhodnutí Soudního 

dvora EU v plném rozsahu vychází, aniţ by nějak zásadněji do problematiky přispívaly 

vlastními úvahami nad rámec závěrů Soudního dvora EU.
143

 

5.3.1. Zdrojový a strojový kód, přípravné koncepční materi|ly 

U autorskoprávní ochrany počítačových programů v českém právním řádu platí 

to, co jiţ bylo zmíněno výše, tj. ţe autorská práva a jejich ochrana se v první řadě 

vztahuje na vyjádření počítačového programu ve formě zdrojového či strojového 

kódu
144

, coţ koneckonců odpovídá základní premise, ţe počítačový program je chráněn 

jako dílo literární. Autorem počítačového programu je tím pádem fyzická osoba, která 

sepsala zdrojový kód daného počítačového programu. V této souvislosti pak pouze 

dodávám, ţe v praxi je software často vytvářen (tzn. zdrojový kód je psán) vícero 

osobami – v takovém případě můţe jít při splnění znaků uvedených v § 8 odst. 1 

autorského zákona ČR o spoluautorské dílo, ke kterému náleţí autorská práva všem 

zúčastněným osobám společně a nerozdílně.
145

 

Vedle zmíněného vyjádření počítačového programu jako takového jsou však 

dle § 65 odst. 1 autorského zákona ČR chráněny i přípravné koncepční materiály. 

Jak vyplývá z preambule směrnice 2009/24/ES, těmito „přípravnými koncepčními 

materiály― se myslí podklady a přípravné práce, které vedou k vytvoření počítačového 

                                                 

143
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2015, sp. zn. 30 Cdo 5008/2014 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 2. 2011, čj. 5 As 38/2008-288 
144

 Čl. 10 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) 
145

 Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 11. 2007, 19 Co 354/2007  
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programu, resp. jejichţ povaha v pozdější etapě vytvoření počítačového programu 

umoţní.
146

  

V praxi budou podle mého názoru toto kritérium splňovat zejména programové 

analýzy a schémata, která určitým (dostatečně konkrétním) způsobem předestírají 

konstrukci a způsob fungování počítačového programu a jeho modulů a které jsou 

podkladem pro následnou samotnou tvorbu počítačového programu. Konkrétně mezi 

takové koncepční materiály budou, v závislosti na způsobu jejich zpracování, podle 

mého názoru patřit například tzv. diagramy komponent (tj. diagramy, které graficky 

znázorňují jednotlivé součásti počítačového programu - moduly -, a vztahy mezi 

nimi)
147

 nebo diagramy interakcí (tj. diagramy, které graficky znázorňují tok řízení 

v rámci systému a zachycují procesy probíhající v systému při jeho uţívání)
148

. 

Odborná literatura nadto dovozuje, ţe tyto přípravné koncepční materiály musí 

samy o sobě splňovat poţadavek původnosti ve smyslu § 2 odst. 2 autorského zákona 

ČR (nesplňují-li jiţ definiční znak obecného autorského díla, tj. jedinečnost). Takové 

koncepční materiály jsou pak zpravidla chráněny jako samostatné autorské dílo 

nezávisle na autorskoprávní ochraně samotného počítačového programu.
149

 

Chráněny jiţ však nejsou myšlenky, principy, postupy, algoritmy a podobné 

abstraktní aspekty počítačového programu, na kterých je daný program zaloţen a které 

nejsou programátorsky objektivně vyjádřeny (ve zdrojovém či strojovém kódu). 

Jde o v této práci dále zmiňovanou tzv. dichotomii autorskoprávně nechráněné 

myšlenky a jejího chráněného vyjádření. 

                                                 

146
 Odst. 7 preambule směrnice č. 2009/24/ES, o právní ochraně počítačových programů 

147
 AMBLER, Scott W. UML2 Component Diagramming Guidelines. Dostupné 

z http://www.agilemodeling.com/style/componentDiagram.htm 

nebo také REJNKOVÁ Petra. Příklady pouţití diagramů UML 2.0 – Diagram komponent. Dostupné 

z http://uml.czweb.org/diagram_komponent.htm 
148

 AMBLER, Scott W. UML2 Interaction Overview Diagrams: An Agile Introduction. Dostupné 

z http://agilemodeling.com/artifacts/interactionOverviewDiagram.htm  

nebo také REJNKOVÁ Petra. Příklady pouţití diagramů UML 2.0 – Diagram přehledu interakcí. 

Dostupné z http://uml.czweb.org/diagram_prehledu.htm  
149

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

str. 622 

http://www.agilemodeling.com/style/componentDiagram.htm
http://uml.czweb.org/diagram_komponent.htm
http://agilemodeling.com/artifacts/interactionOverviewDiagram.htm
http://uml.czweb.org/diagram_prehledu.htm
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5.3.2. Grafické uživatelské rozhraní (GUI) počítačového programu – analýza 

rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Bezpečnostní softwarov| 

asociace vs. Ministerstvo kultury České republiky 

Otázce, zda a za jakých podmínek je autorskoprávně chráněno grafické 

zpracování počítačového programu, tzn. v této práci jiţ zmiňované grafické uživatelské 

rozhraní (angl. „Graphical User Interface, zkr. „GUI“), se v roce 2010 věnoval Soudní 

dvůr EU v rozhodnutí o předběţné otázce poloţené Nejvyšším správním soudem České 

republiky ve sporu mezi Bezpečnostní softwarovou asociací – Svazem softwarové 

ochrany a Ministerstvem kultury České republiky (dále jen „rozhodnutí BSA―).
150

 

Vzhledem k tomu, ţe jde o jedno z mála soudních rozhodnutí, ve kterých se Soudní 

dvůr EU hlouběji věnuje problematice autorských práv k softwaru a které můţe 

mít na tuto oblast práva v zemích EU podstatný dopad, tak bych na následujících 

stránkách toto rozhodnutí analyzoval a úvahy Soudního dvora EU okomentoval. 

Skutkové a právní okolnosti případu 

Grafické uţivatelské rozhraní představuje nástroj, pomocí kterého uţivatel 

pracuje s daným softwarem a který mu umoţňuje se softwarem komunikovat, 

a to s pomocí oken, kurzorů, ikon a menu.
151

 Jde tedy v podstatě o souhrnné označení 

pro grafickou stránku počítačového programu. GUI ze své podstaty tvoří „look and 

feel― počítačového programu, který je představován celkovým vnějším zpracováním 

(tj. výše zmiňované ikony, okna, tvary, barvy apod.) a funkcionalitou daného 

počítačového programu, které uţivatel vnímá.
152

 

Jádrem výše uvedeného tohoto sporu (a jednou z předběţných otázek, na které 

odpovídal Soudní dvůr EU) byla otázka, zda grafické uţivatelské rozhraní počítačového 

programu představuje „vyjádření počítačového programu v jakékoliv formě―, které 

je dle čl. 1 odst. 2 směrnice 91/250/EHS předmětem autorskoprávní ochrany.  

                                                 

150
 Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 22. 12. 2010, sp. zn. C-393/09, ve věci Bezpečnostní 

softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany vs. Ministerstvo kultury, dostupné 

z https://goo.gl/fSaLHX  
151

 Definice GUI z internetových stránek The Linux Information Project: http://www.linfo.org/gui.html  
152

 Definice pojmu „look and feel― v encyklopedii Techopedia, dostupné 

z https://www.techopedia.com/definition/20484/look-and-feel-software  

nebo Apple Computer, Inc. vs. Microsoft Corp., 35 F.3d 1435 (9th Cir. 1994) – rozhodnutí odvolacího 

soudu devátého okrsku USA ze dne 19. 9. 1994, odst. 6, dostupné 

z http://openjurist.org/35/f3d/1435/apple-computer-inc-v-microsoft-corporation-apple-computer-inc 

https://goo.gl/fSaLHX
http://www.linfo.org/gui.html
https://www.techopedia.com/definition/20484/look-and-feel-software
http://openjurist.org/35/f3d/1435/apple-computer-inc-v-microsoft-corporation-apple-computer-inc
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Skutkový stav byl takový, ţe Bezpečnostní softwarová asociace v České 

republice ţádala o oprávnění ke kolektivní správě majetkových autorských práv 

k počítačovým programům. Ministerstvo kultury však ţádost Bezpečnostní softwarové 

asociace opakovaně zamítlo, přestoţe bylo jeho zamítavé rozhodnutí na základě 

opravných prostředků, které tato asociace v letech 2001 aţ 2005 uplatnila, dvakrát 

zrušeno (poprvé Nejvyšším správním soudem a podruhé ministrem kultury). Celý spor 

dospěl v roce 2005 (podruhé) k Nejvyššímu správnímu soudu, který se obrátil 

na Soudní dvůr EU s předběţnou otázkou týkající se interpretace výše zmíněného čl. 1 

odst. 2 směrnice 91/250/EHS. 

Závěry Soudního dvora EU 

Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí o předběţné otázce řešil, co je vlastně oním 

„vyjádřením počítačového programu v jakékoliv formě―, o kterém mluví výše 

zmiňované ustanovení směrnice 91/250/EHS. V této souvislosti Soudní dvůr EU 

vyvodil, ţe mezi chráněná vyjádření patří pouze ty formy vyjádření, které 

vedou/mohou vést k vytvoření či rozmnožení počítačového programu jako 

takového a které tak umoţňují počítači, aby plnil svou funkci (takovým vyjádřením 

je např. vyjádření ve formě zdrojového nebo strojového kódu).
153

 V návaznosti 

na to Soudní dvůr EU došel k závěru, ţe grafické uţivatelské rozhraní takovým 

vyjádřením počítačového programu není, jelikoţ jde o pouhý prvek programu, pomocí 

kterého uţivatel vyuţívá funkce daného počítačového programu. Grafické uživatelské 

rozhraní proto dle názoru Soudního dvora EU nespadá pod autorskoprávní 

ochranu počítačových programů zakotvenou ve směrnici 91/250/EHS 

(v současnosti nahrazené směrnicí 2009/24/ES).
154

  

Jakkoli je odůvodnění shora popsaného závěru Soudního dvora EU velmi kusé, 

je zjevné, ţe v této souvislosti Soudní dvůr EU vycházel ze stanoviska generálního 

advokáta. Ten došel k totoţnému závěru a odůvodnil jej specifickou povahou 

počítačových programů, které (na rozdíl od jiných autorských děl, jeţ jsou určeny 

smyslovému vnímání člověka) mají uţitkový účel a měly by být tedy autorskoprávně 

chráněny jako takové.
155

 

                                                 

153
 Rozhodnutí BSA, odst. 37 – 38 

154
 Rozhodnutí BSA, odst. 41 – 42 

155
 Stanovisko generálního advokáta Yvese Bota ze dne 14. 10. 2010 ve věci Bezpečnostní softwarová 

asociace vs. Ministerstvo kultury, odst. 59 – 61, dostupné 
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Výše uvedené však (alespoň podle názoru Soudního dvora EU) neznamená, 

ţe by byla autorskoprávní ochrana grafického zpracování počítačového programu 

kategoricky vyloučena. Soudní dvůr EU totiţ v rozhodnutí BSA dále nad rámec 

poloţených předběţných otázek uvádí, ţe grafické rozhraní sice není vyjádřením 

počítačového programu ve smyslu směrnice 91/250/EHS (resp. 2009/24/ES), ale může 

se na něj (tj. na grafické rozhraní jakožto samostatný předmět) vztahovat obecná 

úprava autorskoprávní ochrany podle směrnice 2001/29 (tj. směrnice o harmonizaci 

určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti). 

V této souvislosti Soudní dvůr EU uvádí, ţe „se může na grafické uživatelské rozhraní 

jakožto na dílo vztahovat autorskoprávní ochrana, pokud je vlastním duševním 

výtvorem autora.―
156

 Posouzení této podmínky originality grafického rozhraní softwaru 

pak leţí na vnitrostátním soudu rozhodujícím v kaţdém konkrétním případě, přičemţ 

v rámci posouzení má soud „přihlížet zejména k uspořádání nebo zvláštní konfiguraci 

veškerých složek, které jsou součástí grafického uživatelského rozhraní, za účelem 

určení, které z nich splňují kritérium originality―.
157

 

V návaznosti na výše uvedené Soudní dvůr EU dodal, ţe kritérium originality 

nemůţe být splněno v případě těch sloţek grafického uţivatelského rozhraní, které 

se vyznačují pouze svou technickou funkcí. U vyjádření takových čistě technických 

sloţek je dáno jejich technickou funkcí, a kritérium originality u nich není 

(resp. nemůţe být) splněno, neboť jednotlivé způsoby provedení myšlenky jsou 

tak omezené, ţe daná myšlenka i dané vyjádření jsou zaměnitelné. V takové situaci 

by sloţky grafického uţivatelského rozhraní autorovi neumoţňovaly vyjádřit jeho 

tvůrčího ducha originálně a dospět k výsledku, který by byl vlastním duševním 

výtvorem tohoto autora.
158

 

Analýza závěrů Soudního dvora EU 

Soudní dvůr EU v tomto rozhodnutí tedy v podstatě stanovil, ţe grafické 

uţivatelské rozhraní sice není vyjádřením počítačového programu, 

ale ţe autorskoprávně chráněno být můţe, a to pokud splňuje kritérium „originality―. 

                                                                                                                                               

z http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83832&pageIndex=0&doclang=CS&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9609   
156

 Rozhodnutí BSA, odst. 44 – 46  
157

 Rozhodnutí BSA, odst. 48  
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 Rozhodnutí BSA, odst. 48 – 50 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83832&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83832&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83832&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9609
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Toto kritérium nevyţaduje tak vysoké mnoţství autorovy vynaloţené tvůrčí činnosti, 

jako je tomu v případě obecných autorských děl, která (alespoň v českém autorském 

právu) musí být „jedinečná―.  

Úvahy Soudního dvora EU (potaţmo generálního advokáta), které jej vedly 

ke konkluzi, ţe grafické uţivatelské rozhraní není vyjádřením počítačového programu, 

jsou logické a lze se s nimi ztotoţnit. S čím se však podle mého ztotoţnit nelze, 

je postup, jakým se Soudní dvůr EU dobral k závěru, ţe jakmile je grafické rozhraní 

počítačového programu původní, tak je chráněno autorskými právy.  

Tento svůj, minimálně pro mě překvapivý, závěr Soudní dvůr EU odůvodnil 

pouze odkazem na své dřívější rozhodnutí z roku 2009 ve věci Infopaq International 

vs. Danske Dagblades Forening (dále jen „rozhodnutí Infopaq―).
159

 V tomto rozhodnutí 

se Soudní dvůr EU věnoval interpretaci směrnice 2001/29 a v této souvislosti mimo jiné 

zmínil, ţe autorské právo lze uplatnit pouze k předmětu, který je původní, 

tzn. je autorovým vlastním duševním výtvorem.
160

 Výše popsaný závěr, ke kterému 

Soudní dvůr EU došel (a to jak v rozhodnutí Infopaq a na základě něho posléze 

v rozhodnutí BSA) je však podle mého názoru poněkud problematický. 

Jde totiţ podle mého názoru o závěr, který jde dalece za znění a smysl 

evropských směrnic, jeţ se autorskému právu věnují - zejména mám na mysli směrnici 

2001/29, na níţ se Soudní dvůr EU v obou rozhodnutích odvolává; v této souvislosti 

viz odst. 45 rozhodnutí BSA a odst. 33 – 37 rozhodnutí Infopaq. Tato směrnice 

se k podmínkám autorskoprávní ochrany děl (kritériu původnosti, resp. jedinečnosti) 

nijak nevěnuje. Pokud z ní Soudní dvůr EU vyvozuje, ţe „autorské právo ve smyslu 

směrnice 2001/29 lze uplatnit pouze ve vztahu k dílu, které je originální v tom smyslu, 

že je vlastním duševním výtvorem autora―
161

, tak jde podle mého názoru ze strany 

Soudního dvora EU o natolik extenzivní výklad, ţe jde spíše o zákonodárnou činnost 

neţ o interpretaci předpisů EU.  

Výrok „vše, co je původní, je bez dalšího autorskoprávně chráněno―, 

jenţ Soudní dvůr EU v obou svých zde rozebíraných rozhodnutích de facto vyslovil, je 

                                                 

159
 Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 16. 7. 2009, sp. zn. C-5/08, ve věci Infopaq International A/S 

vs. Danske Dagblades Forening, dostupné z 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72482&pageIndex=0&doclang=CS&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1295474  
160

 Rozhodnutí Infopaq, odst. 37 
161

 Rozhodnutí BSA, odst. 45 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72482&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1295474
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72482&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1295474
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tedy jakousi judikatorní harmonizací standardu, který se má v autorském právu zemí EU 

uplatňovat.  

Zde je nutné poukázat na české autorské právo, které upravuje základní 

podmínku autorskoprávní ochrany odlišně. V něm totiţ platí, ţe dílo je autorskoprávně 

chráněno, je-li jedinečným (sic) výsledkem tvůrčí činnosti autora. To je samo o sobě 

vyšším standardem neţ „původnost―, o které (jako o jediné podmínce autorskoprávní 

ochrany) mluví v souvislosti s autorskými díly obecně Soudní dvůr EU a která se přitom 

v českém autorském právu vztahuje pouze ke specifickým kategoriím autorských děl 

(počítačovým programům, databázím, fotografiím).
162

  

Nabízí se tedy otázka, zda jde ze strany Soudního dvora EU o vhodnou, 

resp. korektní interpretaci evropského práva. V rámci takové úvahy bychom se však 

přece jen dostali aţ příliš daleko od tématu této práce, a proto zde budu hodnotit pouze 

dopady rozhodnutí Soudního dvora EU čistě v souvislosti s autorskoprávní ochranou 

softwaru, nikoliv autorským právem obecně. 

Evropské psané právo nijak neupravuje tvůrčí standard, který musí dílo splňovat, 

aby se na něj vztahovala autorskoprávní ochrana. Výjimkou jsou počítačové programy, 

databáze a fotografie, u nichţ příslušné směrnice EU jakoţto jediné kritérium 

způsobilosti k ochraně stanovují kritérium původnosti, tj. podmínka, ţe daný počítačový 

program, resp. databáze, musí být vlastním duševním výtvorem autora.
163

  

Pokud tedy Soudní dvůr EU vyjádřil přesvědčení, ţe grafické uţivatelské 

rozhraní není vyjádřením počítačového programu (a ţe se tedy na něj nevztahuje 

kritérium původnosti výslovně vztaţené k počítačovým programům směrnicí 

2009/24/ES, viz výše), pak by podle mého názoru měl dospět k závěru, ţe dané grafické 

rozhraní musí splňovat poţadavky pro obecnou autorskoprávní ochranu stanovené 

příslušným národním autorským právem. 

Na závěr bych rád uvedl, ţe samotná myšlenka, ţe grafické uţivatelské rozhraní 

má být chráněno, pokud je vlastním duševním výtvorem autora, není podle mého 

názoru nutně špatná. Při aplikaci tohoto niţšího standardu tvůrčí činnosti „dosáhne― 

na autorskoprávní ochranu podstatně větší mnoţství grafických rozhraní počítačových 

                                                 

162
 Viz § 2 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona a komentář k tomuto ustanovení v TELEC, 

Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4. 
163

 Čl. 1 odst. 3 směrnice EP a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů 

Čl. 3 odst. 1 směrnice EP a Rady 96/9/ES o právní ochraně databází 

Čl. 6 směrnice EP a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním 

souvisejících 
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programů. Zároveň taková širší autorskoprávní ochrana grafických rozhraní nebude 

brzdit technologický rozvoj v této oblasti. Vytvoří-li autor pro svůj počítačový program 

grafické rozhraní, které je původní a které je tak autorskoprávně chráněno, neznamená 

to, ţe by tím získal na daný výtvor absolutní monopol. Podobné (ba dokonce i téměř 

totoţné) grafické rozhraní totiţ můţe pro svůj software vytvořit i jiný vývojář, 

a to za předpokladu, ţe i u něj půjde o jeho vlastní duševní výtvor. Ten vytvořením 

takového podobného, resp. totoţného grafického rozhraní nijak neporušuje autorská 

práva prvního autora.
164

 Způsob, jakým se Soudní dvůr EU dostal k výše popisovanému 

závěru autorskoprávní ochrany „původního― grafického rozhraní softwaru, však nemá 

podle mého názoru opodstatnění v mezinárodním, natoţ evropském právu. 

Analýzu rozhodnutí BSA tak uzavírám v tom smyslu, ţe je na místě vyčkat, 

dokud se k výše popsané otázce moţného nesouladu českého autorského zákona 

se závěry Soudního dvora EU v rámci své rozhodovací činnosti nevyjádří např. některý 

z českých soudů. To se však vzhledem k dosavadní řídké judikatuře českých soudů 

týkající se problematiky autorskoprávní ochrany softwaru podle mého názoru nedá 

v dohledné době očekávat.  

V dohledné době přitom lze očekávat, ţe svůj výše popsaný výklad Soudní dvůr 

EU v dohledné době dále doplní ve věci C-683/17, Cofemel — Sociedade de Vestuário 

S.A. vs. G-Star Raw CV. V té totiţ byla portugalským soudem Soudnímu dvoru EU 

předloţena k zodpovězení předběţná otázka týkající se právě kritéria originality 

(původnosti) jakoţto podmínky autorskoprávní ochrany autorských děl uţitého umění, 

a to takových, která vedle svého uţitkového účelu mají také vlastní odlišný vizuální 

efekt (tato otázka tedy z podstaty věci dopadá i na počítačové programy a jejich grafická 

rozhraní). Ke dni dokončení této práce Soudní dvůr EU předběţnou otázku 

nezodpověděl. 

Názor Soudního dvora EU, ţe grafické uţivatelské rozhraní softwaru sice není 

vyjádřením daného počítačového programu, ale ţe autorskoprávně chráněno 

je, a to za předpokladu, ţe splňuje kritérium původnosti (tzn. ţe je vlastním duševním 

výtvorem autora), je samozřejmě nutné brát v potaz jako relevantní. Podle mého názoru 

je však stejně tak nutné brát v potaz kritéria stanovená autorským zákonem ČR, který 

pro autorskoprávní ochranu autorských děl nastavuje vyšší poţadavky (tj. kritérium 

jedinečnosti), přičemţ je zároveň podle mého názoru nutné upřednostnit právě 

                                                 

164
 Více ke kritériu původnosti např. v komentáři k § 2 odst. 2 v TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 

V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4 
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poţadavky kladené autorským zákonem ČR jakoţto formálně závazným (na rozdíl 

od rozhodnutí Soudního dvora EU) právním předpisem.  

5.3.3. Počítačové hry jako (z pohledu autorskopr|vní ochrany) specifický 

software 

Teoreticky mohou některé prvky grafického uţivatelského rozhraní softwaru 

samy o sobě splňovat pojmové znaky výtvarného, hudebního, audiovizuálního nebo 

jiného druhu autorského díla. V takovém případě však jiţ jde o samostatné autorské 

dílo. Často tomu tak je v případě počítačových her, u kterých se při jejich vývoji 

obecně vzato klade velký důraz na atraktivní a detailní (nejenom) grafické zpracování. 

Mezi prvky počítačové hry, které mohou samy o sobě naplňovat (a také často 

naplňují) znaky autorského díla, patří následující: 

 

1) Zvukové prvky – zvukové efekty, hudba 

2) Vizuální, resp. audiovizuální prvky – obrázky, animace, videa 

3) Literární (slovesné) prvky – vyprávěný příběh 

4) Softwarový prvek - zdrojový a strojový kód 

 

Vzhledem k výše zmíněné specifické komplexní povaze počítačových her 

a k absenci explicitní úpravy statusu počítačových her nejen v českém právu však panují 

neshody v právní klasifikaci počítačových her, a to z důvodu přítomnosti 

(i) audiovizuálních elementů (obrázky, videa, zvuky) na jedné straně a (ii) softwaru, 

který audiovizuální elementy řídí a umoţňuje uţivateli interakci s těmito prvky na druhé 

straně. Část odborné veřejnosti tedy přisuzuje rozhodující význam audiovizuálním 

prvkům a podřazuje počítačové hry pod audiovizuální díla a druhá část je naopak 

podřazuje pod počítačové programy; existují však i jiné názory.
165

 

Podle mého názoru však v těchto prvcích počítačové hry, pokud samy o sobě 

splňují pojmové znaky autorského díla, lze dohromady spolu s počítačovým programem 

jako takovým (tzn. s jeho vyjádřením ve formě zdrojového/strojového kódu) spatřovat 

                                                 

165
 The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches. Studie Světové 

organizace pro duševní vlastnictví ze dne 29. 6. 2013, str. 10, dostupné 

z http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_gam

es.pdf 

http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf


67 

 

např. tzv. spojená díla – samostatná autorská díla, která jsou v rámci tohoto spojení 

uţívána společně. Taková spojená díla jsou tedy účelovým hromadným předmětem, 

který však není autorským dílem per se – těmi jsou jiţ zmíněné prvky.
166

  

Skutečnost, ţe i grafické a zvukové elementy počítačové hry mohou být 

chráněny autorským právem, zmínil koneckonců i Soudní dvůr EU ve věci Nintendo 

vs. PC Box
167

. V této věci však Soudní dvůr EU k otázce ochrany výše zmiňovaných 

„nesoftwarových― (tj. grafických, zvukových, audiovizuálních atd.) prvků počítačové 

hry přistupoval odlišně. Podle něho jsou tyto prvky součástí počítačové hry jakoţto 

počítačového programu, na který se přitom obecně v souladu se směrnicí 2009/24/ES, 

o právní ochraně počítačových programů, aplikuje kritérium původnosti. Z tohoto titulu 

jsou i výše zmiňované prvky počítačové hry chráněny spolu s počítačovým 

programem jako celkem, pokud přispívají k jeho původnosti.
168

 

5.3.4. Funkce počítačového programu, form|ty souborů, programovací 

jazyky 

Otázce, zda a za jakých podmínek jsou autorskými právy chráněny funkce 

počítačového programu, se Soudní dvůr EU věnoval v roce 2012 ve svém rozhodnutí 

ve věci SAS Institute Inc. vs. World Programming Ltd.
169

 (dále jen „rozhodnutí SAS―). 

Konkrétně v této při šlo o to, ţe společnost World Programming Ltd. zkoumala 

a studovala (bez svolení autora) způsob, jakým funguje software společnosti SAS 

Institute Inc. (aniţ by nějak zasahovala do zdrojového kódu softwaru), jehoţ 

rozmnoţeninu si legálně zakoupila, a posléze vyvinula svůj vlastní počítačový program, 

který většinu funkcí počítačového programu společnosti SAS Institute Inc. kopíroval.  

Soudní dvůr EU v rozhodnutí SAS konstatoval, ţe společnost World 

Programming Ltd. tím, ţe (bez přístupu ke zdrojovému kódu programu) studovala 

myšlenky a zásady, na kterých daný počítačový program funguje, jednala zcela 

v souladu se směrnicí 91/250/EHS, o právní ochraně počítačových programů, která 
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 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-608-4, 

str. 60-61 
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 Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 23. 1. 2014, sp. zn. C-355/12, ve věci Nintendo vs. PC Box 

Srl, dostupné z https://goo.gl/jEqrwp  
168

 Rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Nintendo vs. PC Box, odst. 23 
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 Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 2.5.2012, sp. zn. C-406/10, ve věci SAS Institute Inc. 

vs. World Programming Ltd., dostupné z https://goo.gl/xUOEeA 
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takové studování funkcionality počítačového programu povoluje
170

 (k této moţnosti 

studovat funkcionalitu počítačového programu, a to bez nutnosti svolení autora, viz níţe 

bod 3 podkapitoly 5.4.2. této práce).  

Významný však byl zejména závěr Soudního dvora EU, ţe funkce počítačového 

programu nejsou „vyjádřením― tohoto programu; přesněji řečeno nejsou „vyjádřením 

počítačového programu v jakékoliv formě“, na které se vztahuje autorskoprávní 

ochrana softwaru ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2009/24/ES.
171

 

Ke stejnému závěru pak Soudní dvůr EU došel v souvislosti s formátem 

datových souborů počítačového programu a programovacím jazykem, který 

je daným počítačovým programem uţíván a který byl vytvořen autorem daného 

počítačového programu. Ani tyto prvky nejsou dle názoru Soudního dvora EU 

„vyjádřeními počítačového programu―, na která by se vztahovala autorskoprávní 

ochrana softwaru ve smyslu směrnice 91/250/EHS (potaţmo směrnice 2009/24/ES).
172

 

Soudní dvůr EU v tomto rozhodnutí otevřeně navazuje na své výše popisované 

rozhodnutí BSA a na rozhodnutí Infopaq. V této souvislosti Soudní dvůr EU totiţ 

zmiňuje, ţe z výše uvedeného závěru nelze vyvozovat, ţe programovací jazyky, resp. 

formáty datových souborů, nemůţou být v ţádném případě chráněny autorskými právy, 

tj. ţe jde o předměty, které jsou absolutně nezpůsobilé autorskoprávní ochrany. Sice 

nejde o předměty, které by byly chráněny jiţ z toho titulu, ţe jde o součásti softwaru, 

Soudní dvůr EU avšak uvádí, ţe pokud daný programovací jazyk či formát datových 

souborů sám o sobě splňuje kritérium původnosti (tzn. jde o vlastní duševní výtvor 

autora), pak tyto prvky požívají autorskoprávní ochrany podle směrnice 

2001/29.
173

 Soudní dvůr přitom odkazuje právě na rozhodnutí BSA.  

Ve vztahu k funkcím počítačového programu (ať uţ by kritérium původnosti 

splňovaly či nikoliv) pak Soudní dvůr EU autorskoprávní ochranu bez dalšího odmítl, 

a to s odůvodněním, ţe připuštění autorskoprávní ochrany pro funkce softwaru 

by znamenalo, ţe je umoţněna monopolizace myšlenek na úkor technického pokroku 

a rozvoje.
174
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 Rozhodnutí SAS, odst. 62 
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 Rozhodnutí SAS, odst. 39 
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 Rozhodnutí SAS, odst. 45 
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Závěry Soudního dvora EU obsaţené v rozhodnutí ve zde rozebíraném 

rozhodnutí SAS jsou tedy víceméně totoţné se závěry z rozhodnutí BSA a dovoluji 

si zde proto svůj odkázat na svůj komentář těchto myšlenek v kapitole 5.3.2. této práce. 

5.4. Zvl|štní z|konn| omezení autorských pr|v k počítačovému 

programu 

Jak jiţ bylo řečeno, počítačové programy jsou autorským zákonem chráněny 

jako literární díla. Specifická povaha počítačových programů (resp. specifika jejich 

uţívání) by však v praxi při aplikaci některých obecných pravidel vztahujících 

se na literární díla způsobovala určité problémy. Jako jeden příklad bych zmínil 

samotnou instalaci legálně nabyté rozmnoţeniny počítačového programu na počítač, 

při které standardně dochází de facto k vytvoření kopie programu (přesněji řečeno 

k vytvoření kopie dané rozmnoţeniny počítačového programu uloţené na datovém 

nosiči) a následnému uloţení této kopie na pevný disk počítače. Jiţ při samotné instalaci 

softwaru tak dochází k rozmnoţování počítačového programu, ke kterému 

je u autorských děl obecně vzato potřeba licence od autora díla. Nebýt speciální právní 

úpravy týkající se počítačových programů rozepsané v následujících podkapitolách, 

tak by oprávněnost takového „zásahu― do autorského díla závisela na obsahu licenčních 

podmínek platných ve vztahu k danému počítačovému programu. 

To je pouze jedním z mnoha specifik počítačových programů, která jsou 

zohledněna mj. v ustanovení § 66 autorského zákona ČR, jeţ obsahuje zvláštní omezení 

rozsahu práv autora k počítačovému programu – přesněji řečeno tento § 66 autorského 

zákona ČR za určitých podmínek povoluje některé způsoby uţití softwaru oprávněným 

uţivatelem rozmnoţeniny daného počítačového programu (jde o způsoby uţití, které 

jinak u „obecných― autorských děl představují zásah do práv autora). V následujících 

podkapitolách tedy rozvedu tyto specifické způsoby uţití počítačového programu 

a za jakých okolností jsou ze zákona povoleny. 
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5.4.1. Osoby opr|vněné užít počítačový program na z|kladě § 66 

autorského z|kona ČR 

Neţ rozvedu jednotlivé zákonné licence k softwaru obsaţené v § 66 autorského 

zákona ČR, je předně nutné uvést, ţe níţe popsané „bezúplatné zákonné licence―, tedy 

zákonná oprávnění uţít počítačový program určitým způsobem, se vztahují 

na jiţ zmíněné „oprávněné uţivatele rozmnoţeniny počítačového programu“ (viz § 66 

odst. 1 věta první autorského zákona ČR). Tímto oprávněným uţivatelem rozmnoţeniny 

je dle § 66 odst. 6 autorského zákona ČR oprávněný nabyvatel rozmnoženiny 

počítačového programu, který má vlastnické či jiné právo k rozmnoženině 

počítačového programu, a to za účelem jejího využití, nikoli za účelem jejího 

dalšího převodu, a také oprávněný nabyvatel licence nebo jiná osoba oprávněná 

užívat rozmnoženinu počítačového programu. Zahrnutím nabyvatelů licence 

do výčtu oprávněných osob je tak reagováno na praxi softwarových společností, které 

poskytují uţivatelům toliko právo software uţívat na základě licence, přičemţ 

si vyhrazují vlastnické právo k uţivatelově kopii softwaru.  

Z uvedeného vymezení osob oprávněných vyuţít zákonné licence stanovené 

v § 66 autorského zákona ČR také mj. vyplývá, ţe těchto zvláštních licencí k uţití 

softwaru nemohou vyuţít osoby, které oprávněně nabyly rozmnoţeninu počítačového 

programu za účelem jejího dalšího prodeje (ve smyslu distribuce). 

5.4.2. Jednotliv| z|konn| opr|vnění k užití počítačovému programu 

dle § 66 autorského z|kona ČR 

Níţe jiţ konečně uvádím konkrétní způsoby uţití počítačového programu, které 

jsou oprávněnému uţivatelem rozmnoţeniny povoleny na základě § 66 autorského 

zákona ČR: 

 

1) Rozmnoţování, překládání, zpracovávání, upravování nebo jiné měnění 

počítačového programu, pokud je prováděno k některému z následujících 

taxativně vymezených účelů (§ 66 odst. 1 písm. a), resp. písm. b) autorského 

zákona ČR): 

i. zavedení a provoz počítačového programu na počítači; 
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ii. oprava chyb počítačového programu; 

iii. jiné oprávněné vyuţití počítačového programu zákonem stanovené. 

 

2) Zhotovení záloţní rozmnoţeniny počítačového programu, je-li nezbytná 

pro uţití daného programu (§ 66 odst. 1 písm. c) autorského zákona ČR) 

„Záloţní rozmnoţeninou― se myslí kopie počítačového programu, kterou 

oprávněný uţivatel vytvoří pro případ, ţe ve vztahu k původní rozmnoţenině 

počítačového programu dojde ke krádeţi, ţivelní pohromě či jiné objektivní okolnosti 

spadající pod vis maior.
175

  

Je nutné mít na paměti i podmínku, ţe takové vytvoření záloţní kopie musí 

být nezbytné pro uţití daného programu – např. vytvoření kopie z důvodu výměny 

hardwaru, na kterém je daný počítačový program nainstalován. 

Odborná literatura dále dovozuje, ţe pod toto povolené vytvoření záloţní kopie 

nespadá tzv. náhradní kopie, tzn. kopie, kterou by si oprávněný uţivatel vytvořil 

aţ poté, co došlo ke ztrátě, odcizení, či poškození původní rozmnoţeniny.
176

 S tím bych 

si však dovolil polemizovat, jelikoţ takový výklad podle mého názoru jde proti smyslu 

zde popisované zákonné licence, jejímţ účelem podle mě je umoţnit oprávněnému 

uţivateli uţívat rozmnoţeninu i v případě, ţe dojde k určité mimořádné okolnosti, která 

vede ke zničení jeho původní kopie počítačového programu a kterou „mu nelze klást 

za vinu―. 

 

3) Zkoumání, studování nebo zkoušení funkčnosti počítačového programu 

za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichţ je zaloţen kterýkoli prvek 

počítačového programu, činí-li tak při takovém zavedení, uloţení počítačového 

programu do paměti počítače nebo při jeho zobrazení, provozu či přenosu, 

k němuţ je oprávněn. (§ 66 odst. 1 písm. d) autorského zákona ČR) 

 Jde o tzv. interpretaci počítačového programu, která je také nazývána jako 

tzv. black box testování či black box analýza
177

. Ve své podstatě toto black box 

testování spočívá ve vnějším zkoumání funkčnosti počítačového programu, 

                                                 

175
 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-608-4, 

str. 629 
176

 Tamtéţ 
177

 JANSA, Lukáš a Petr OTEVŘEL. Softwarové právo. 2. vyd. Brno: ComputerPress, 2014, ISBN 978-

80-251-4201-1, str. 45 
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a to bez znalosti či zasahování do vnitřní struktury (tzn. zdrojového kódu) daného 

softwaru – uţivatel zvenčí pozoruje fungování černé skříňky (black box), do které 

nevidí (opakem tohoto postupu je tzv. white box testování, při kterém zkoumající osoba 

má přístup ke zdrojovému kódu počítačového programu).
178

 

Velmi obecně a zjednodušeně řečeno, oprávněný uţivatel v rámci black box 

testování za účelem pochopení způsobu, jakým daný software funguje, vkládá 

do počítačového programu vstupy (instrukce, aby počítačový program něco provedl, 

resp. data, která má program zpracovat) a sleduje výstupy počítačového programu.  

Z právního hlediska však toto vnější zkoumání počítačového programu, 

při kterém není zasahováno do jeho zdrojového kódu, ve své podstatě není zásahem 

do práv autora – nejde o uţití autorského díla ve smyslu § 12 autorského zákona ČR. 

Účelem této zákonné licence k black box testování softwaru tedy je, aby autor 

počítačového programu nemohl smluvně vyloučit moţnost oprávněného uţivatele 

provádět zde popsané vnější zkoumání počítačového programu. To je ostatně výslovně 

stanoveno v § 66 odst. 6 autorského zákona ČR (viz níţe ke kogentnosti ustanovení 

§ 66 odst. 1 autorského zákona ČR a zákonných licencí v tomto ustanovení 

zakotvených). 

Pro úplnost doplňuji, ţe kromě výše popisovaného tzv. dynamického black box 

testování, tedy testování softwaru při jeho provozu, můţe být prováděno i statické black 

box testování, které spočívá ve zkoumání specifikace softwaru, tzn. dokumentu, jenţ 

obsahuje informace o vlastnostech a funkcích daného počítačového programu (jde tedy 

o zkoumání softwaru ve statickém stavu, tj. kdyţ není v provozu).
179

 Taková činnost 

však uţ ale z podstaty věci není uţitím počítačového programu jako takového a jde tedy 

o aktivitu, na kterou není nutné aplikovat ţádnou zákonnou licenci. 

 

4) Rozmnoţování kódu nebo překládání jeho formy při rozmnoţování 

počítačového programu nebo při jeho překladu či jiném zpracování, úpravě 

či jiné změně, je-li takové rozmnoţování nebo překlad nezbytné k získání 

informací potřebných k dosaţení vzájemného funkčního propojení nezávisle 

vytvořeného počítačového programu s jinými počítačovými programy, jestliţe 

                                                 

178
 EHMER KHAN, Mohd. Different Forms of Software Testing Techniques for Finding Errors. 

International Journal of Computer Science Issues, Vol. 7, Issue 3, No 1, May 2010, str. 12, dostupné 

z http://ijcsi.org/papers/7-3-1-11-16.pdf 
179

 PATTON, Ron. Testování softwaru. 1. vydání, Computer Press, 2002, ISBN 80-7226-636-5, str. 49-50 

http://ijcsi.org/papers/7-3-1-11-16.pdf
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informace potřebné k dosaţení vzájemného funkčního propojení nejsou 

pro takové osoby dříve jinak snadno a rychle dostupné a tato činnost se omezuje 

na ty části počítačového programu, které jsou potřebné k dosaţení vzájemného 

funkčního propojení (§ 66 odst. 1 písm. e) autorského zákona ČR) 

 

Toto komplikovaně formulované ustanovení obsaţené v § 66 odst. 1 písm. e) 

autorského zákona ČR zakotvuje moţnost provádět tzv. dekompilaci softwaru 

(viz níţe), a to v rámci tzv. reverzní inženýrství (které je zároveň rozebráno 

v podkapitole 3.9. této práce, jeţ se týká práva USA). 

 Reverzní inţenýrství je definováno jako „proces analýzy předmětného systému 

s cílem identifikovat komponenty systému a jejich vzájemné vazby a/nebo vytvořit 

reprezentaci systému v jiné formě nebo na vyšší úrovni abstrakce―.
180

 Jde tedy 

o činnost, která se netýká pouze počítačových programů, nýbrţ je prováděna 

i ve vojenství či při vývoji nového hardwaru
181

. Ve vztahu k počítačovým programům 

tedy laicky řečeno jde o zkoumání počítačového programu, jehoţ cílem je odkrýt 

princip jeho fungování. V rámci tohoto zkoumání dochází mj. k jiţ 

zmíněné dekompilaci (tedy de facto překladu) strojového kódu softwaru do čitelné 

(pro člověka srozumitelné) formy – tzn. do formy zdrojového kódu. 

Konkrétně můţe oprávněný uţivatel rozmnoţeniny počítačového programu 

na základě výše uvedeného ustanovení autorského zákona kopírovat kód programu 

a překládat jej do jiné formy (jiného programovacího jazyka), a to pouze 

za jedním účelem – dosažení tzv. interoperability zkoumaného počítačového 

programu s programem jiným, nezávisle vzniklým. Interoperabilita je schopnost dvou 

odlišných funkčních jednotek spolu navzájem komunikovat nebo předávat si data, 

a to způsobem, který od uţivatele vyţaduje pouze základní znalost unikátních vlastností 

těchto jednotek, nebo ji nevyţaduje vůbec.
182

 Platí však, ţe toto rozmnoţování 

či překládání kódu počítačového programu na základě této zákonné licence můţe 

oprávněný uţivatel provádět pouze na těch částech programu, které jsou k dosaţení 

zde popsané interoperability potřebné. 
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 SOCHOR, J. Údrţba softwaru. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1996, roč. VI, č. 3, s. 15-20, 
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 SCHÖN, Otakar. Intel pouţil reverzní inţenýrství na AMD 64. (2004) Dostupné z 
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 Norma ISO/IEC 2382:2015 (Information technology – Vocabulary). Pojem č. 2121317. Dostupné z 
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Autorský zákon ČR dále v § 66 odst. 4 stanovuje pravidla pro nakládání 

s informacemi, které získal oprávněný uţivatel na základě zde popisovaného reverzního 

inţenýrství. Oprávněný uţivatel: 

i. nesmí získané informace pouţít k jiným účelům neţ k dosaţení 

interoperability; 

ii. nesmí získané informace poskytnout jiným osobám, ledaţe je to nezbytné 

k dosaţení interoperability; 

iii. nesmí získané informace vyuţít k vývoji, zhotovení nebo obchodnímu 

vyuţití podobného počítačového programu; a 

iv. vyuţít získané informace k jinému jednání ohroţujícímu nebo porušujícímu 

autorské právo. 

5.4.3. Obecně o z|konných licencích obsažených v § 66 autorského z|kona 

ČR 

V souvislosti s § 66 odst. 1 autorského zákona ČR a všemi v něm obsaţenými 

zákonnými licencemi je také nutné zdůraznit, ţe jde o relativně kogentní ustanovení 

(viz § 66 odst. 6 poslední věta autorského zákona ČR), dispozitivní je pouze jediná 

zákonná licence, a to ta uvedená v ustanovení § 66 odst. 1 písm. b). Tyto zákonné 

licence tak představují určitý minimální standard, který je oprávněným uţivatelům 

rozmnoţenin počítačového programu ze zákona zaručen. Není tím pádem moţné, 

aby autor počítačového programu v licenčních podmínkách daného softwaru uţivateli 

zakázal činnosti v § 66 odst. 1 autorského zákona ČR povolené; můţe však uţivatelova 

oprávnění v tomto směru rozšířit. Stojí za zmínku, ţe v praxi licenční podmínky 

komerčního softwaru často tuto relativní kogentnost (zejména ve vztahu k reverznímu 

inţenýrství) nereflektují a obsahují např. ustanovení, která bez dalšího zakazují reverzní 

inţenýrství.
183

 Taková ustanovení jsou však vzhledem k výše uvedenému podle českého 

práva neplatná. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše ve vztahu k definici „oprávněného uţivatele 

rozmnoţeniny počítačového programu―, tak všechny výše popisované zákonné licence 
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 Viz např. bod 3.4 Všeobecných obchodních podmínek společnosti Fujitsu, dostupné 
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k uţití počítačového programu na základě ustanovení § 66 autorského zákona ČR 

je nutné aplikovat v souladu s obecným ustanovením § 29 autorského zákona ČR, které 

stanovuje obecná pravidla pro uplatňování výjimek a omezení z práva autorského: 

1) uţití děl na základě výjimek je moţné pouze ve zvláštních případech 

stanovených v autorském zákoně; 

2) autorská díla nesmí být na základě těchto výjimek uţita v rozporu s běžným 

užitím díla - v souladu s výkladem, který k tzv. třístupňovému testu podala 

Světová obchodní organizace (viz následující odstavec), nesmí podle této 

podmínky jít o takové uţití díla, které vstupuje do hospodářské soutěţe 

s autorovým uţíváním díla, v rámci kterého autor své dílo standardně 

ekonomicky zhodnocuje, a v jehoţ důsledku je tedy autor připraven o značný 

příjem
184

; 

 

3) nesmí být takovým uţitím nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora – 

dle výše zmíněné interpretace Světové obchodní organizace nesmí jít o takové 

uţití díla, v jehoţ důsledku můţe (byť jen potenciálně) dojít k nepřiměřenému 

sníţení příjmů autora
183

; 

 

4) na základě těchto výjimek lze užít pouze zveřejněná díla - na licence taxativně 

vypočtené v § 29 odst. 2 autorského zákona ČR se tato „podmínka zveřejněného 

díla― nevztahuje; zákonné licence § 66 autorského zákona ČR mezi ně však 

nepatří a lze je tedy aplikovat pouze na jiţ zveřejněné počítačové programy. 

 

První tři výše uvedené podmínky – tj. uţití pouze ve zvláštních případech 

stanovených zákonem, uţití v souladu s běţným uţitím díla a uţití nezasahující 

nepřiměřeně do oprávněných zájmů autora, které jsou obsaţeny v § 29 odst. 1 

autorského zákona ČR, představují tzv. třístupňový (tříkrokový) test, kterým je nutné 

poměřovat všechna uţití autorských děl na základě zákonných licencí (resp. zákonná 

omezení autorských práv obecně). Tento tříkrokový test je korektivem převzatým 

z mezinárodního autorského práva. Konkrétně je na mezinárodní úrovni zakotven 

v Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl (čl. 9 odst. 2), v Dohodě 

                                                 

184
 Rozhodnutí Orgánu pro řešení sporů („Dispute Settlement Body―) Světové obchodní organizace ze 
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TRIPS (čl. 13) a Smlouvě WIPO o právu autorském (čl. 10). Na úrovni práva Evropské 

unie je obsaţen ve směrnici 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského 

práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (čl. 5 odst. 5). 

5.4.4. Obch|zení účinných technických prostředků ochrany autorských pr|v 

u softwaru (tzv. DRM technologií) 

Dále platí, ţe při provádění činností, které jsou oprávněnému uţivateli 

na základě zákonných licencí dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. d) a e) autorského 

zákona ČR povoleny, je dovoleno obcházet „účinné technické prostředky ochrany 

autorských práv―, a to pouze v rozsahu nutném pro dosaţení účelu dané zákonné licence 

(viz ustanovení § 66 odst. 8 autorského zákona ČR). Tyto „účinné technické 

prostředky― v praxi bývají ve vztahu k softwaru označované jako „Digital Rights 

Management―, přičemţ jde o technologie, jejichţ účelem je ovládat přístup uţivatele 

k počítačovému programu, resp. zabraňovat neoprávněnému uţití a kopírování daného 

programu.
185

 Obecný zákaz obcházení účinných technických prostředků ochrany 

autorských práv, obsaţený v ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona ČR, se tak při 

vyuţívání zákonných licencí obsaţených v § 66 odst. 1 písm. d) a e) autorského zákona 

ČR neuplatňuje. 

S touto moţností uţivatele obejít DRM technologie pak souvisí povinnost autora 

programu, který DRM technologie obsahuje, uţivateli daný program za účelem 

provedení činností obsaţených v § 66 odst. 1 autorského zákona ČR zpřístupnit. Stejně 

tak má autor takového softwaru povinnost uvést jméno a adresu osoby, na kterou 

se můţe uţivatel za účelem výše zmíněného zpřístupnění obrátit (viz § 66 odst. 8 

autorského zákona ČR). 

V této souvislosti stojí za zmínku, ţe vedle toho, ţe autorský zákon povoluje 

obcházet technické prostředky ochrany práv k softwaru, pokud je to prováděno 

za účelem interpretace či dosaţení interoperability (viz výše), také ale autorský zákon 

ČR explicitně stanovuje, ţe ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona ČR (a tedy 

v tomto ustanovení obsaţený obecný zákaz obcházet technické prostředky ochrany 

                                                 

185
 EC Council. Computer forensics: investigating network intrusions and cybercrime. Clifton Park, NY: 

Course Technology Cengage Learning, 2010, ISBN 1435483529, str. 26; dostupné 

z https://goo.gl/ysp8WG 

https://goo.gl/ysp8WG
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autorských děl) se na počítačové programy neuplatňuje
186

. Z toho tedy vyplývá, 

ţe je povoleno bez dalšího za jakýmkoliv účelem obcházet technologickou ochranu 

počítačových programů. To je však v rozporu se směrnicí 2001/29/ES (jeţ obcházení 

technických prostředků ochrany obecně zakazuje), směrnicí 2009/24/ES (jeţ ve vztahu 

k počítačovým programům ţádné všeobecné povolení technické prostředky ochrany 

obcházet neobsahuje; ba naopak obsahuje povinnost členských států přijmout opatření 

vůči osobám, které drţí či uvádějí do oběhu zařízení, která slouţí k obcházení 

technologické ochrany počítačových programů
187

), i se smyslem autorskoprávní 

ochrany počítačových programů jako takové. Koneckonců, v takovém případě by bylo 

výše popsané ust. § 66 odst. 8 autorského zákona ČR, které říká, ţe obcházení těchto 

technických prostředků je za účelem interpretace a dosaţení interoperability povolené, 

zcela nadbytečné (tzn. za účelem dosaţení interoperability povoluje uţivateli provést 

něco, co je na základě jiného ustanovení bez dalšího povolené u všech počítačových 

programů). 

Odborná literatura uvádí, ţe přes tento „ne zcela zdařilý legislativně technický 

postup zákonodárce však lze mít za to, že pro ostatní případy užití počítačových 

programů (tzn. uţití jiná neţ ta na základě zák. licencí dle 66 odst. 1 písm. d) a e) 

autorského zákona ČR) zvláštní autorskoprávní delikt obcházení technických prostředků 

ochrany práv podle § 43 odst. 1 aut. zák. platí.―
188

 Tak jako tak by však zde byla de 

lege ferenda vhodná určitá legislativní úprava, např. ve formě odstranění § 43 odst. 1 

autorského zákona ČR z výčtu ustanovení, která se dle § 66 odst. 7 autorského zákona 

ČR na počítačový program nevztahují.  

5.4.5. Počítačové programy a ostatní výjimky z autorského pr|va – volné 

užití a z|konné licence dle autorského z|kona ČR 

Právní reţim počítačových programů je specifický i v tom, ţe na počítačové 

programy se nevztahuje tzv. volné užití díla, tedy moţnost uţití autorského díla 

pro osobní potřebu fyzické osoby, jehoţ účelem není dosaţení přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu (§ 30 odst. 1 autorského zákona ČR). 

                                                 

186
 § 66 odst. 7 autorského zákona ČR 

187
 Čl. 7 odst. 1 písm. c) směrnice 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů 

188
 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-608-4, 

str. 636 
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Ustanovení § 30 odst. 3 autorského zákona ČR totiţ výslovně stanovuje, ţe uţití 

počítačového programu je uţitím ve smyslu autorského zákona, ke kterému 

je bez dalšího potřeba povolení autora. I koncoví uţivatelé tedy mohou počítačový 

program, byť jen pro vlastní potřebu, uţívat (rozmnoţovat, zhotovovat napodobeniny) 

pouze na základě řádně nabyté licence, resp. uţívat pouze legálně nabytou 

rozmnoţeninu na základě zákonných licencí. 

Co se týče „obecných― zákonných licencí (§ 30a - § 39 autorského zákona ČR), 

na základě kterých lze autorská díla za určitých podmínek stanoveným způsobem uţít 

(bez nutnosti souhlasu autora), tak autorský zákon ČR v § 66 odst. 7 stanovuje, 

ţe některé z nich - přesněji řečeno jejich většina - se ve vztahu k počítačovým 

programům neuplatňují. Následující zákonné licence ve zmíněném výčtu v § 66 odst. 7 

autorského zákona ČR nejsou a vztahují se tedy i na počítačové programy: 

1) úřední licence – uţití v odůvodněné míře na základě zákona pro účely veřejné 

bezpečnosti, pro soudní nebo správní řízení nebo k jinému úřednímu účelu nebo 

pro parlamentní jednání a pořízení zápisu o něm (§ 34 písm. a) autorského 

zákona ČR); 

 

2) dočasné rozmnoţování díla za účelem jeho přenosu sítí – tzn. provádění 

dočasných úkonů rozmnoţování díla, které jsou pomíjivé nebo podruţné, tvoří 

nedílnou a nezbytnou součást technologického procesu, nemají ţádný 

samostatný hospodářský význam a jejich jediným účelem je umoţnit přenos díla 

počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami uskutečněný 

prostředníkem (§ 38a odst. 1 písm. a) autorského zákona ČR). 

5.5. Prodej použitého softwaru – vyčerp|ní autorova pr|va 

na rozšiřov|ní origin|lu nebo rozmnoženiny díla 

5.5.1. Vyčerp|ní pr|va na rozšiřov|ní origin|lu nebo rozmnoženiny díla 

obecně 

Velice aktuální problematikou s velmi zásadním dopadem na autorskoprávní 

ochranu softwaru je tzv. princip vyčerpání autorova práva k rozšiřování originálu 
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či rozmnoženiny díla. Jde o princip aplikující se na všechna autorská díla, podle 

kterého je prvním prodejem nebo jiným převodem vlastnictví originálu či rozmnoţeniny 

díla na území Evropského hospodářského prostoru (tj. Evropské unie a Evropského 

sdruţení volného obchodu) vyčerpáno autorovo právo na rozšiřování díla. Nabyvatel 

tedy nepotřebuje autorův souhlas k tomu, aby dále tento originál či rozmnoţeninu díla 

prodal. Zachováno je však autorovo právo rozhodovat o dalším pronájmu či půjčování 

rozmnoţeniny díla (nabyvatel tedy k pronájmu či půjčení zakoupené rozmnoţeniny díla 

musí mít autorův souhlas). Stejně tak jsou samozřejmě zachována všechna ostatní práva 

autora – např. na rozmnoţování. 

Tato zásada vyčerpání je určitým kompromisem mezi právy autora k jeho 

autorskému dílu a vlastnickým právem nabyvatele k jeho rozmnoţenině díla, tedy mezi 

právy, které ze své podstaty navzájem kolidují. Ve vztahu k autorským dílům obecně 

je zakotvena v § 14 odst. 2 autorského zákona ČR, ve vztahu k počítačovým 

programům je pak upravena v čl. 4 odst. 2 směrnice 2009/24/ES (o právní ochraně 

počítačových programů). 

Ustanovení § 14 odst. 1 autorského zákona ČR uvádí, ţe k vyčerpání práva 

na rozšiřování dochází v případě, ţe dojde k „prvnímu prodeji nebo jinému prvnímu 

převodu vlastnického práva k originálu nebo k rozmnoženině díla v hmotné podobě, 

který byl uskutečněn autorem nebo s jeho souhlasem na území některého z členských 

států Evropské unie nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor―. 

Ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice 2009/24/ES, o právní ochraně počítačových 

programů, je v tomto ohledu přece jen vágnější, kdyţ stanovuje, ţe k vyčerpání práva 

na šíření rozmnoţeniny v rámci EU dochází v případě „prvního prodeje rozmnoženiny 

počítačového programu ve Společenství provedeného nositelem práv nebo s jeho 

svolením―. 

 V první řadě tedy dle autorského zákona ČR musí dojít k převodu vlastnického 

práva, tzn. k vyčerpání nevede pronajmutí, zastavení, půjčení, úschova apod. Zároveň 

takto (alespoň dle autorského zákona ČR) musí být převáděna hmotná rozmnoţenina 

či originál díla.  

Dále je třeba zmínit, ţe z dikce autorského zákona ČR je zřejmé, ţe musí 

jít o převod, nikoliv přechod vlastnického práva na základě objektivní právní 

skutečnosti (dědění apod.). V neposlední řadě pak k tomuto převodu pochopitelně musí 

dojít na zákonem vymezeném území, tj. na území EU či států Evropského 

hospodářského prostoru (tzn. Norsko, Island a Lichtenštejnsko). 
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V této souvislosti je však zároveň nutné hned dodat, ţe výše uvedené 

pro počítačové programy neplatí stoprocentně. Např. co se týče poţadavku převodu 

hmotné rozmnoţeniny, tak výše citovaná směrnice 2009/24/ES v souvislosti 

s počítačovými programy zde popisované vyčerpání na hmotné rozmnoţeniny 

neomezuje. Samotný Soudní dvůr EU ve svém níţe rozebíraném rozhodnutí UsedSoft 

potvrdil, ţe k vyčerpání dochází i při převodu nehmotné rozmnoţeniny počítačového 

programu. To samé platí i u obecné podmínky, ţe musí jít o převod vlastnictví 

k rozmnoţenině, která u počítačových programů dle Soudního dvora EU neplatí. Více 

se však těmto specifickým podmínkám vyčerpání práva na rozšiřování počítačových 

programů věnuji níţe v souvislosti s relevantními rozhodnutími Soudního dvora EU. 

5.5.2. Vyčerp|ní pr|va na rozšiřov|ní rozmnoženiny počítačového 

programu 

Avšak jak jiţ bylo v této práci několikrát zmíněno, počítačové programy jsou 

(mj. vzhledem ke své nehmotné a technické povaze) velmi specifickými autorskými 

díly. Co se týče vztahu počítačových programů a výše popisovaného vyčerpání autorova 

práva na rozšiřování díla, tak je nutné zmínit specifičnost úplatného uţívání softwaru 

v současnosti. Tím mám konkrétně na mysli jiţ v této práci zmiňovanou praxi 

softwarových společností, které rozmnoženiny svého softwaru (ať už zachycené 

na hmotném datovém nosiči nebo distribuované elektronicky přes internet) 

neprodávají, nýbrž toliko poskytují uživateli úplatnou licenci k užití dané 

rozmnoženiny počítačového programu. Při doslovné interpretaci zásady vyčerpání 

práva na rozšiřování tak, jak je formulována v autorském zákoně (viz výše) či směrnici 

2009/24/ES, dojdeme k závěru, ţe by se zásada vyčerpání práv na počítačové programy 

(které jsou licencované, nikoliv prodávané) vztahovat neměla – nedochází totiţ 

k prodeji, coţ autorský zákon i směrnice 2009/24/ES pro vyčerpání autorova práva 

na rozšiřování předpokládá.  

Tato skutečnost byla v posledních letech předmětem značně bohaté judikatury, 

a to zejména soudů německých, ale také Soudního dvora EU v rámci řízení 

o předběţných otázkách poloţených národními soudy členských zemí EU. 
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Soudní dvůr EU – UsedSoft Gmbh vs. Oracle International Corp. (2012) 

Velmi významným rozhodnutím Soudního dvora EU je rozhodnutí o předběţné 

otázce ve sporu mezi UsedSoft GmbH a Oracle International Corp z roku 2012
189

 

(dále jen „rozhodnutí UsedSoft―). Společnost Oracle International Corp. (dále 

jen „Oracle―) je vývojářem počítačových programů. Svůj počítačový program, který 

byl předmětem tohoto sporu, distribuovala elektronicky (stahováním přes internet). 

Zákazníkovi v rámci uzavírané licenční smlouvy za úplatu poskytovala „balíček― licencí 

k uţití předmětného počítačového programu, a to k uţití 25 uţivateli. Je nutné zmínit, 

ţe zmíněná licenční smlouva stanovovala, ţe společnost Oracle zákazníkovi ve vztahu 

k předmětnému počítačovému programu poskytuje „výhradně pro vnitřní obchodní 

účely nevýlučné, nepřevoditelné a bezplatné užívací právo na dobu neurčitou“. 

Německá společnost UsedSoft GmbH (dále jen „UsedSoft―) prodává „pouţitý 

software―, mj. i předmětný software společnosti Oracle. Přesněji řečeno odkupuje 

licence k uţití předmětného softwaru, které si zákazníci společnosti Oracle zakoupili 

v rámci zmíněných balíčků 25 licencí a které sami nevyuţijí. Tyto licence 

pak společnost UsedSoft dále prodává. 

Společnost Oracle tento přeprodej licencí společností UsedSoft napadla před 

německým soudem. Hlavním argumentem společnosti Oracle pochopitelně bylo, 

ţe svým zákazníkům poskytuje toliko licenci k uţití jejich softwaru, který si mohou 

z jejich internetových stránek stáhnout, přičemţ dle licenční smlouvy uzavřené 

se zákazníkem jde o licenci nepřevoditelnou, a ţe v konečném důsledku tedy nejde 

o „první prodej rozmnoţeniny―, který by způsobil vyčerpání práva společnosti Oracle 

rozhodovat o šíření jejich počítačového programu. Prodej pouţitých licencí, ke kterému 

nedala společnost Oracle souhlas, tak podle ní představuje zásah do jejích autorských 

práv k danému softwaru. Celá pře se nakonec dostala k Soudnímu dvoru EU, který 

se v rámci řízení o předběţné otázce zabýval zásadou vyčerpání autorova práva 

na rozšiřování jeho díla a jejím uplatňováním na počítačové programy. 

V rozhodnutí UsedSoft Soudní dvůr EU došel k průlomovým závěrům. 

Konkrétně Soudní dvůr EU stanovil, ţe v případě, kdy zákazník na základě licenční 

smlouvy uzavřené s autorem softwaru získává výměnou za jednorázovou úplatu časově 

neomezené uţívací právo k rozmnoţenině počítačového programu, tedy de facto 

                                                 

189
 Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 3. 7. 2012 ve věci UsedSoft GmbH vs. Oracle International 

Corp., sp. zn. C-128/11, dostupné z https://goo.gl/ih6qMF  

https://goo.gl/ih6qMF
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dochází k převodu vlastnického práva k rozmnoženině díla a že tedy 

jde o transakci, kterou je nutné kvalifikovat jako „první prodej rozmnoženiny“, 

na jejímž základě dochází k vyčerpání autorova práva rozhodovat o dalším šíření 

dané rozmnoženiny.
190

 Na tento fakt nemá vliv ani to, zda je zákazníkovi 

rozmnoţenina programu distribuována přes internet (staţením) nebo na hmotném 

datovém nosiči (např. DVD) – k vyčerpání práva na rozšiřování dochází podle 

názoru Soudního dvora EU i při prodeji nehmotné rozmnoženiny počítačového 

programu.
191

 

Ještě stojí za zmínku závěr Soudního dvora EU, podle kterého v souvislosti 

s výše popsaným stavem, kdy původní zákazník na základě smlouvy nabyl licenci 

k uţití pro 25 uţivatelů (nabyl tedy vlastně 25 licencí), platí, ţe takový zákazník nemůţe 

tuto licenci rozdělit a část uţívacích práv k softwaru, které sám nevyuţije, převést 

na třetí osobu. V takovém případě by totiţ převedl na třetí osobu rozmnoţeninu, 

ve vztahu k níţ bylo autorovo právo k rozšiřování díla vyčerpáno, ale přitom by sám 

v uţívání této rozmnoţeniny počítačového programu pokračoval – de facto by tedy 

došlo k dalšímu rozmnoţení daného počítačového programu, a to jiţ představuje 

neoprávněný zásah do práv autora (autorovo právo na rozmnoţování svého díla není 

ve vztahu k prodané rozmnoţenině díla vyčerpáno). Zde popsaný přeprodej „použité“ 

rozmnoženiny počítačového programu je tedy povolen, pouze pokud prodávající 

osoba učiní rozmnoženinu, která je nainstalována na jeho počítači, 

neupotřebitelnou.  

Pro úplnost pak uvádím, ţe nabyvatel „pouţitého― počítačového programu 

je „oprávněným nabyvatelem― rozmnoţeniny počítačového programu a i on je tedy 

oprávněn vyuţít zákonné licence popsané v podkapitole 5.4. této práce. 

Soudní dvůr EU – Aleksandrs Ranks a Jurijs Vasilevičs (2016) 

Na svůj výše popsaný výklad k problematice vyčerpání práva na rozšiřování 

rozmnoţeniny počítačového programu Soudní dvůr EU dále navázal v rozhodnutí 

o předběžné otázce v trestní věci proti Aleksandrsi Ranksovi a Jurijsi 
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 Rozhodnutí UsedSoft, odst. 45-48 

191
 Rozhodnutí UsedSoft, odst. 53-63 
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Vasilevičsovi
192

 (dále jen „rozhodnutí Ranks―). V dané věci byli A. Ranks 

a J. Vasilevičs trestně stíháni za nelegální prodej rozmnoţenin různých počítačových 

programů, vyvinutých společností Microsoft Corp., na online trţišti. V této souvislosti 

příslušný lotyšský soud poloţil Soudnímu dvoru EU předběţnou otázku, 

zda se vyčerpání práva k rozšiřování rozmnoţeniny softwaru můţe dovolávat osoba, 

která nabyla „pouţitou― kopii počítačového programu, která je však uloţená na disku, 

jenţ není původní, a kterou první kupující nabyl od nositele práv s původním diskem, 

byl-li tento disk následně poškozen a pokud první nabyvatel svoji rozmnoţeninu 

počítačového programu smazal nebo ji jiţ nepouţívá. 

Soudní dvůr EU v rozhodnutí Ranks došel k závěru, ţe oprávněný nabyvatel 

rozmnoţeniny počítačového programu sice vzhledem k vyčerpání autorova práva 

na rozšiřování dané rozmnoţeniny můţe svoji nabytou rozmnoţeninu, ať uţ jde 

o hmotnou či nehmotnou kopii, dále prodat (viz výše rozhodnutí UsedSoft), vyčerpání 

práva na rozšiřování se však již nevztahuje na případnou záložní rozmnoženinu 

počítačového programu, kterou si uţivatel v souladu se zde jiţ popisovanou zákonnou 

licencí pořídí.
193

 

Jak jsem jiţ popisoval v podkapitole 5.4.2. této práce, oprávněný uţivatel 

rozmnoţeniny softwaru je v souladu s autorským zákonem ČR i směrnicí 2009/24/ES 

oprávněn vytvořit záloţní rozmnoţeninu daného softwaru (pro případ ztráty, poškození 

či zničení původní rozmnoţeniny). Soudní dvůr EU však v této souvislosti poukázal 

na svoji ustálenou judikaturu, podle které je nutno zmiňovanou výjimku z autorova 

výlučného práva na rozmnožování jeho softwaru (tj. zákonnou licenci k pořízení 

záložní kopie softwaru) vykládat striktně. Právě z tohoto důvodu pak podle názoru 

Soudního dvora EU není moţné aplikovat vyčerpání práva na rozšiřování na záloţní 

rozmnoţeninu, pročeţ záloţní rozmnoţenina počítačového programu můţe být pořízena 

a uţívána pouze pro osobní potřeby osoby oprávněné uţívat tento program a nelze 

ji bez souhlasu autora dále prodat novému nabyvateli.
194

 

Na závěr bych rád dodal, ţe je přinejmenším zvláštní (resp. nekonzistentní), 

ţe zde Soudní dvůr EU toliko z důvodu nutnosti restriktivního výkladu výjimky 

z autorova výlučného práva odmítl dát oprávněným vlastníkům zálohové rozmnoţeniny 

                                                 

192
 Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 12. 10. 2016 ve věci Aleksandrse Rankse a Jurijse Vasilevičse, 

sp. zn. C-166/15, dostupné z https://goo.gl/6AcFXY  
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 Rozhodnutí Ranks, odst. 57 
194

 Rozhodnutí Ranks, odst. 42 – 43 

https://goo.gl/6AcFXY
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softwaru moţnost prodat tuto rozmnoţeninu dále, kdyţ před pouhými čtyřmi lety 

Soudní dvůr EU v rozhodnutí UsedSoft došel na základě značně extenzivního výkladu 

slovního spojení „první prodej rozmnoţeniny― k závěru, ţe nejen při prodeji, ale i při 

úplatném licencování rozmnoţenin softwaru je autorovo právo na rozšiřování dané 

rozmnoţeniny vyčerpáno (a na nutnost restriktivního výkladu zde popisované výjimky 

z autorova práva na rozšiřování, deklarovanou později v rozhodnutí Ranks, přitom 

Soudní dvůr EU nebral ohled). 

5.6. Počítačový program a zvl|štní formy autorských děl – 

spoluautorské, kolektivní a zaměstnanecké dílo 

Úvodem je v této souvislosti nutné zdůraznit, ţe jako „autory― (ve smyslu 

autorského zákona ČR) daného počítačového programu označujeme pouze osoby, které 

se podílely na tvorbě zdrojového kódu, tzn. osoby, které dané autorské dílo vyjádřily 

v objektivně vnímatelné podobě. Jiné osoby, které se přímo nepodílely na psaní 

zdrojového kódu, nejsou nositeli autorských práv (jakkoli velký byl v praxi jejich 

význam pro vývoj daného softwaru). Pokud tedy v následujících odstavcích 

v souvislosti s počítačovým programem jako autorským dílem mluvím o „vývoji― 

či „tvorbě počítačového programu―, mám tím na mysli psaní zdrojového kódu, které 

z hlediska autorského práva představuje tvorbu autorského díla. 

Vzhledem k tomu, jak komplexní a komplikované současné počítačové 

programy bývají, je většinou do vývoje počítačového programu zapojeno mnoho osob. 

Počítačový program v takovém případě dle okolností spadá pod reţim spoluautorského 

díla, můţe však být označován i jako kolektivní dílo. Další specifická úprava práv 

a povinností autorským zákonem se pojí s případy, kdy jde u daného počítačového 

programu o tzv. zaměstnanecké dílo. 

Počítačový program jako spoluautorské dílo 

Počítačový program je tzv. spoluautorským dílem, pokud se na jeho tvorbě 

společnou činností podílelo více programátorů, a to bez ohledu na to, zda lze nebo nelze 

výsledky činnosti jednotlivých autorů odlišit (§ 8 odst. 1 autorského zákona ČR). Pokud 

však výsledky činnosti odlišit lze a zároveň jsou tyto výsledky způsobilé samostatného 
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uţití, jde jiţ o samostatná autorská díla se samostatnými autory (v takovém případě 

by se mohlo jednat o spojení děl do funkčního celku, tzv. spojená díla či uspořádání 

do souboru v případě děl souborných). 

Autorská práva k takovému počítačovému programu svědčí spoluautorům 

společně a nerozdílně. O nakládání se spoluautorským dílem pak rozhodují spoluautoři 

jednomyslně.  

Počítačový program jako kolektivní dílo 

Kolektivním dílem je dle ust. § 59 autorského zákona ČR takový počítačový 

program: 

1) na jehoţ tvorbě se podílí více autorů; 

2) který je vytvářen z podnětu a pod vedením určité (fyzické či právnické) osoby, 

pod jejímţ jménem je posléze uváděn na veřejnost; a 

3) u kterého jednotlivé příspěvky autorů nejsou schopny samostatného uţití. 

 

Ze své podstaty tedy kolektivní díla jsou i díly spoluautorskými – jde o výsledek 

činnosti vícero autorů, přičemţ jejich příspěvky nejsou schopny samostatného uţití. 

U kolektivních děl je však důleţité, ţe tato tvůrčí činnost autorů musí být prováděna 

z podnětu a pod vedením třetí osoby. Nestačí však pouhý impuls či nápad třetí osoby; 

musí jít o takový podnět, ze kterého vyplývá závazek programátora daný počítačový 

program vytvořit (např. objednávka či zaměstnavatelův příkaz – v těchto případech 

bude daný program nejen kolektivním, ale i zaměstnaneckým dílem, viz níţe). Stejně 

tak v souvislosti s podmínkou vedení nestačí pouhá morální či ekonomická podpora 

ze strany třetí osoby; musí jít o konstantní řízení a udávání celkové koncepce a vzhledu 

díla (toto vedení v sobě nezahrnuje tvůrčí činnost).
195

 

Na rozdíl od obecných spoluautorských děl je však kolektivní dílo uváděno 

na veřejnost pod jménem této vedoucí osoby. 

                                                 

195
 TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2007, ISBN 978-80-7179-608-4, 

str. 570 
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Počítačový program jako zaměstnanecké dílo 

Velmi specifický právní reţim se však aplikuje na počítačové programy, které 

jsou tzv. zaměstnaneckými díly (§ 58 autorského zákona ČR). Těmi jsou ty počítačové 

programy, které byly programátorem vytvořeny ke splnění svých povinností 

vyplývajících z pracovněprávního nebo služebního vztahu k zaměstnavateli.  

Stejně tak se za zaměstnanecké dílo povaţuje takový počítačový program, který 

byl vytvořen autorem na objednávku.
196

 V takovém případě se objednatel povaţuje 

za zaměstnavatele a náleţí mu příslušná práva k zaměstnaneckému dílu (přičemţ 

ustanovení § 61 autorského zákona ČR o autorských dílech na objednávku se na takový 

počítačový program neuplatňuje), tedy právo výkonu majetkových práv autorských. 

U počítačového programu, který je zaměstnaneckým dílem, vykonává veškerá 

majetková práva autora zaměstnavatel (resp. objednatel), a to svým jménem 

a na svůj účet. Podstatně jsou omezena i osobnostní práva autora zaměstnaneckého díla, 

jelikoţ autorský zákon ČR říká, ţe, vykonává-li zaměstnavatel majetková práva 

k zaměstnaneckému dílu a není-li sjednáno jinak, presumuje se autorův souhlas 

se zveřejněním, úpravami, zpracováním včetně překladu, spojením s jiným dílem, 

zařazením do díla souborného i se zveřejněním pod jménem zaměstnavatele 

(objednatele).
197

  

Autor počítačového programu, který je zaměstnaneckým dílem, navíc (na rozdíl 

od jiných zaměstnaneckých děl) nemá zásadně nárok na dodatečnou odměnu, která 

jinak autorovi náleţí, pokud se mzda vyplacená autorovi zaměstnavatelem dostane 

do zjevného nepoměru k zisku z vyuţití práv k zaměstnaneckému dílu a významu díla 

pro dosaţení tohoto zisku (§ 58 odst. 6 autorského zákona ČR), není-li však sjednáno 

jinak. 

                                                 

196
 § 58 odst. 7 ve spojení s § 59 odst. 2 autorského zákona ČR 

197
 § 58 odst. 4 autorského zákona ČR 
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6. Patentov| ochrana počítačových programů v České 

republice a Evropské unii 

6.1. Softwarové patenty – relevantní prameny pr|va 

Právě výše popsaný fakt, ţe ochrana počítačových programů se vztahuje 

primárně na jejich vyjádření ve zdrojovém, resp. strojovém kódu (a na funkce 

uţ nikoliv), je důvodem přetrvávajících diskuzí o moţném legislativním zakotvení 

patentové ochrany. Onen „koncept―, myšlenka, na jejímţ základě je program vytvořen 

a která se promítá do fungování počítačového programu, často představuje 

nejhodnotnější součást daného softwaru. Proto vyvstala otázka, zda by nebylo vhodné 

poskytovat počítačovým programům ochranu ve formě patentu. 

Patentová ochrana počítačových programů je typická pro právo USA. 

Jak jiţ bylo uvedeno ve čtvrté kapitole týkající se práva USA, tak zlom v tomto ohledu 

představovalo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 1981 v případu Diamond 

vs. Diehr, na jehoţ základě byl tamním USPTO udělen první patent pro zařízení 

formující pryţ, které bylo řízeno počítačovým programem.
198

 Od té doby USPTO 

je udělování patentů počítačovým programům za určitých podmínek běţnou praxí. 

Obecně platí, ţe je definice patentu v USA velmi široká – dle známého výroku 

Nejvyššího soudu USA můţe být patentováno „vše pod sluncem vytvořené 

člověkem―
199

.  

Jedním ze základních právních pramenů ve vztahu k patentům je jiţ zmíněná 

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). Ta v oddílu 

pátém říká, ţe patentem můţe být chráněn jakýkoliv vynález (ať uţ jde o výrobky nebo 

výrobní postupy) ve všech technických oblastech, který: 

1) je nový; 

2) obsahuje tvůrčí činnost; a 

3) je průmyslově využitelný. 

 

                                                 

198
 MATYSKA, L. Softwarové patenty. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2005, roč. XV, č. 4, s. 16-

20 
199

 Diamond vs. Chakrabarty, sp. zn. 447 U.S. 303 (1980) - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 

16. 6. 1980 
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Jde o podmínky, které známe z patentového zákona ČR.  Jedinou odlišností 

v těchto dvou pramenech je pouze formulace druhé z výše uvedených podmínek – 

patentový zákon na rozdíl od dohody TRIPS říká, ţe vynález musí být „výsledkem 

vynálezecké činnosti―. Významově však jde o ten samý poţadavek. 

V první řadě tedy nesmí jít o vynález, který je jiţ veřejnosti znám (tzn. není 

součástí stavu techniky a je proto „nový―). Dále musí vynález být výsledkem 

vynálezecké (tvůrčí) činnosti, tzn. nesmí jít vynález, který je odborníkovi v dané oblasti 

techniky zřejmý. V neposlední řadě musí být daný vynález průmyslově či jinak 

hospodářský vyuţitelný – tedy jinými slovy musí být prakticky uţitečný. 

Tyto podmínky teoreticky počítačový program splňovat můţe. V Evropě však 

byla v roce 1973 v rámci snahy o posílení spolupráce mezi evropskými státy v oblasti 

ochrany vynálezů přijata Evropská patentová úmluva (nazývaná téţ jako „Úmluva 

o udělování evropských patentů―). Ta jiţ výslovně řeší spojení „počítačový program 

a patenty―, a to konkrétně v čl. 52, kde obsahuje obecné podmínky pro patentovatelnost 

vynálezu - ty jsou totoţné s podmínkami obsaţenými v dohodě TRIPS, resp. 

patentovém zákoně ČR (viz výše). Důleţitý je však druhý odstavec tohoto článku, který 

explicitně stanovuje, ţe za patentovatelný vynález se nepovažují programy počítačů. 

Toto ustanovení je pak doplněno třetím odstavcem, podle kterého je udělení 

(evropského) patentu vyloučeno pouze v případě, ţe přihlašovatel ţádá patentovou 

ochranu pouze pro počítačový program jako takový. Jde tedy o formuli, která přece 

jen při „správném výkladu― dává určitou moţnost počítačový program na evropské 

úrovni patentovat, a to v případě, ţe je součástí komplexního vynálezu, ve kterém není 

chráněn samotný počítačový program. Mimo jiné právě tento třetí odstavec článku 52 

Evropské patentové úmluvy je východiskem pro rozhodovací praxi Evropské patentové 

organizace (dále jen „EPO―), přesněji řečeno jejího orgánu, Evropského patentového 

úřadu (dále jen „EPÚ―), který jiţ v osmdesátých letech minulého století začal udělovat 

patenty procesům, jejichţ podstatnou součástí byl počítačový program. Za první 

vynález, jehoţ součástí je počítačový program a kterému byl udělen evropský patent, 

bývá označován patent č. EP0002365 („Systém pro míchání dvou sekvencí videodat―) 

udělený v roce 1982 společnosti IBM.
200

 

Relevantní v této souvislosti jsou rozhodnutí tzv. stížnostních senátů (angl. 

Board of appeal), které v rámci EPÚ fungují jako odvolací orgán ve vztahu 
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k rozhodnutím o (ne)udělení evropského patentu, resp. jsou významné i rozhodnutí 

velkých stížnostních senátů, které provádí závazný výklad práva v souvislosti 

s právními otázkami zásadního významu nebo v souvislosti s právními otázkami, 

ohledně kterých dva stíţnostní senáty vydaly odlišná rozhodnutí (za účelem sjednocení 

rozhodovací praxe). Od 80. let 20. století tak tyto (velké) stíţnostní senáty vydaly 

několik významných rozhodnutí, která utvářela praxi udělování evropských patentů 

softwaru. Níţe uvádím několik (podle mého názoru nejrelevantnějších) rozhodnutí, 

ve kterých EPÚ specifikoval, kdy a za jakých podmínek lze patentovat počítačový 

program.  

6.2. Rozhodnutí Evropského patentového úřadu – softwarové 

patenty 

VICOM (1986) 

Jako první bych zmínil rozhodnutí stíţnostního senátu EPÚ ve věci společnosti 

VICOM a její patentové přihlášky (sp. zn. T 208/84) z roku 1986. Společnosti 

VICOM byla v první instanci zamítnuta patentová přihláška. Přihlašovaný vynález byl 

ve své podstatě technickým procesem, který je řízen počítačovým programem. 

Průzkumové oddělení EPÚ odmítlo tomuto počítačem řízenému procesu udělit patent, 

a to na základě výše zmíněného ustanovení čl. 52 odst. 2 Evropské patentové úmluvy, 

podle kterého jsou počítačové programy nepatentovatelné.  

V řízení o stíţnosti společnosti VICOM však stíţnostní senát vydal přelomové 

rozhodnutí, v němţ stanovil, ţe ačkoliv počítačový program sám o sobě není 

patentovatelný, tak vynálezům, jejichţ podstatnou (nikoliv však jedinou) součást 

představuje software, patent udělit lze. Podstatný v souvislosti s patentovatelností 

počítačového programu je jeho technický efekt, resp. technický charakter. Toto 

kritérium technické povahy programu hrálo víceméně ve všech rozhodnutích EPÚ  

zásadní roli.  

Tak byla započata rozhodovací praxe EPÚ, v rámci které uděloval patenty 

vynálezům zaloţeným na počítačovém programu. 
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Yamamoto Sohei (1994) 

V tomto rozhodnutí se jednalo o všeobecný počítačový „business management 

systém―, u kterého EPÚ v první instanci tvrdil, ţe nepředstavuje patentovatelný vynález 

ve smyslu čl. 52 odst. 1 Evropské patentové úmluvy, jelikoţ nemá ţádný přínos 

pro tehdejší stav techniky. Stíţnostní senát EPÚ zde tedy dále rozváděl hledisko, které 

je při posuzování patentovatelnosti konkrétního počítačového programu zohledňováno, 

a to výše zmíněný technický charakter („technické hledisko―) softwaru. V konečném 

rozhodnutí stíţnostní senát stanovil, ţe při vytvoření tohoto programu musela 

být pouţitá „technická úvaha―, z čehoţ se odvozuje technický charakter programu 

a jeho přínos tehdejšímu stavu techniky. 

IBM (1998 a 1999) 

Dalšími významnými rozhodnutími EPÚ byla rozhodnutí z let 1998 a 1999 

o patentových přihláškách společnosti IBM (sp. zn. 1173/97 a 935/97), která v daných 

přihláškách ţádala patentovou ochranu pro samotný počítačový program. EPÚ původně 

s odkazem na jiţ výše zmíněný čl. 52 odst. 2 Evropské patentové úmluvy těmto 

vynálezům odmítl udělit patent z důvodu, ţe jde o samotný počítačový program, který 

sám o sobě není patentovatelný.  

Stíţnostní senát, jenţ rozhodoval o stíţnosti společnosti IBM podané proti 

zamítavým rozhodnutím, však dále upřesnil, za jakých podmínek lze softwaru udělit 

patent. EPÚ ústy stíţnostního senátu stanovil, ţe i samotný počítačový program 

je patentovatelný, a to v případě, že, je-li spuštěn na počítači, způsobuje nový 

technický účinek, který přesahuje běžnou interakci mezi programem 

a počítačem.
201

 Bylo tedy ze strany EPÚ prolomeno dogma, ţe samotný počítačový 

program je bez dalšího vyloučen z patentovatelnosti bez ohledu na svůj obsah či funkci, 

přičemţ EPÚ tento krok shrnul tvrzením, ţe „by bylo nelogické, kdyby byly udělovány 

                                                 

201
 Rozhodnutí Evropského patentového úřadu ze dne 1. 7. 1998, sp. zn. 1173/97: "a computer program 

claimed by itself is not excluded from patentability if the program, when running on a computer or loaded 

into a computer, brings about, or is capable of bringing about, a technical effect which goes beyond the 

"normal" physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it 

is run.". 



91 

 

patenty technickým procesům kontrolovaným vhodně naprogramovaným počítačem, 

ale počítači vykonávajícímu tuto kontrolu už nikoliv―.
202

 

Jedním z pozdějších rozhodnutí velkého stíţnostního senátu EPÚ z roku 2010 

EPÚ na výše popsaný postoj navázal a mj. dále upřesnil, ţe za onen „další technický 

účinek― nelze povaţovat jiţ to, ţe počítačový program způsobuje zaktivování různých 

elektrických obvodů v počítači.
 203

 Zde popisovaným poţadovaným technickým 

účinkem však můţe být např. řízení průmyslového procesu, ovlivnění efektivnosti 

či bezpečnosti procesu či ovlivnění objemu přenosu dat nebo mnoţství vyţadovaných 

počítačových zdrojů.
204

 

Zde je však nutné dodat, ţe i pro softwarové vynálezy platí obecné podmínky 

patentovatelnosti (novost, vynálezecká činnost, průmyslová vyuţitelnost). Počítačový 

program musí splňovat výše popisovaný technický charakter (tzn. způsobovat technický 

účinek) toliko proto, aby se na něj nevztahovala výluka z patentovatelnosti uvedená 

v čl. 52 odst. 2 Evropské patentové úmluvy (který říká, ţe počítačové programy nejsou 

patentovatelnými vynálezy).
205

 

EPÚ se do nynějška od své rozhodovací praxe, v rámci které uděluje za výše 

popsaných podmínek patentovou ochranu vynálezům zaloţeným na počítačovém 

programu, neodklonil a ve své podstatě je při udělování patentů počítačovým 

programům téměř liberálnější neţ patentový úřad v USA. 

Co se týče praxe českého Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV―), 

tak zde si dovoluji odkázat na jeho stanovisko z roku 2005
206

, ve kterém se ÚPV 

vyjadřuje k otázce patentovatelnosti počítačových programů, a to v souvislosti s tehdy 

projednávaným návrhem evropské směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných 

počítačem.  

ÚPV v tomto stanovisku sice odmítá, ţe by mohly patentem být chráněny 

počítačové programy jako takové, potvrzuje však, že patenty na vynálezy 

realizované počítačem však českému patentovému zákonu neodporují a jsou 

Úřadem průmyslového vlastnictví ČR udělovány. 

                                                 

202
 Rozhodnutí Evropského patentového úřadu sp. zn. 1173/97, odst. 12.1 

203
 Rozhodnutí Evropského patentového úřadu ze dne 12. 5. 2010, sp. zn. G 0003/08, odst. 13.5 

204
 EPO Guidelines for Examination, část G, oddíl 3.6, dostupné z https://www.epo.org/law-

practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm  
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 Tamtéţ 
206

 Informace Úřadu průmyslového vlastnictví ČR k návrhu směrnice o patentovatelnosti vynálezů 

realizovaných počítačem z 28. 4. 2005, dostupné z 

https://www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/eurostranky/stanovisko_upv_k_softpatentum_pro_mpo_web/ST

ANOVISKO_UPV_K_SOFTPATENTUM_PRO_MPO_WEB.PDF  
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6.3. Legislativní snahy Evropské unie o zakotvení patentové 

ochrany počítačových programů 

Vedle výše popsané rozhodovací praxe Evropského patentového úřadu 

je v souvislosti s patentovou ochranou softwaru v Evropě nutné zmínit i pokus zakotvit 

tuto formu ochrany počítačových programů na úrovni Evropské unie. K tomu došlo 

v roce 2002 a v letech následujících, a to v rámci legislativního procesu o návrhu 

Směrnice o patentovatelnosti počítačem implementovaných vynálezů 

(č. 2002/0047) vytvořeném Evropskou komisí, jejímţ cílem bylo harmonizovat 

patentové právní předpisy členských zemí EU, a to ve vztahu k počítačovým 

programům. 

Šlo o návrh směrnice, která by prakticky uzákonila předcházející, výše 

popsanou, praxi udělování patentů počítačovým programům Evropským patentovým 

úřadem. Navrhovaná směrnice by zavazovala členské státy k tomu, aby poskytovaly 

patentovou ochranu „počítačem implementovaným vynálezům― – tzn. vynálezům, 

jejichţ výkon zahrnuje uţití počítače a jejichţ inovativní funkce je realizována skrze 

počítačový program. Výslovně by pak stanovila, že tyto počítačové vynálezy patří do 

oblasti techniky, coţ v předcházejících letech musel EPÚ u kaţdého počítačového 

programu, který byl svým autorem přihlášen k udělení patentu, sloţitě zkoumat 

a dovozovat (viz rozhodovací praxe EPÚ popsaná v předcházející podkapitole).  

Návrh zdůrazňoval zásadní význam vývoje softwaru pro evropský průmysl, 

ekonomiku a pracovní trh. Tento návrh směrnice mimo jiné také poukazoval na fakt, 

ţe na jedné straně EPÚ i národní patentové úřady jiţ běţně udělují patenty počítačovým 

vynálezům, na druhé straně přitom ale Evropská patentová úmluva i národní patentové 

předpisy patentovou ochranu počítačového programu jako takového vylučují; dalším 

dílčím problémem pak jsou rozdíly v judikatuře (ve vztahu k počítačovým vynálezům) 

EPÚ a národních úřadů. Vše výše uvedené pak vede k právní nejistotě subjektů, která 

představuje překáţku pro obchod na vnitřním trhu.  

Vzhledem k popsanému významu softwaru i k tomu, jak snadno lze software 

neoprávněně kopírovat, tedy Evropská komise v tomto návrhu směrnice proklamovala 

potřebu poskytnout skrze patenty softwarovým vynálezům ochranu, aby byli vývojáři 

počítačových programů motivováni k investování času a peněz do další inovační 
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činnosti.
207

 Tato patentová ochrana by svou povahou doplňovala ochranu 

autorskoprávní zaručovanou v rámci (tehdy aktuální) směrnice 91/250 o právní ochraně 

počítačových programů, která, jak jiţ bylo popsáno v předcházejících kapitolách, chrání 

pouze vnější vyjádření programu (např. ve zdrojovém nebo strojovém kódu), nikoliv 

uţ koncept, myšlenku či funkce daného programu. V konečném důsledku by tak byl 

podpořen softwarový průmysl a obecně inovační činnost v Evropě. Nutno dodat, 

ţe Evropská komise v tomto návrhu směrnice s odkazem na předcházející diskuze 

o jednotném evropském patentovém systému také předvídala vynětí počítačových 

programů ze seznamu nepatentovatelných vynálezů ve čl. 52 odst. 2 písm. c) Evropské 

patentové úmluvy.
208 

Tento návrh směrnice se však setkal s velkým odporem ze strany evropské 

odborné veřejnosti (namátkou např. petice stopsoftwarepatents.eu
209

; v této souvislosti 

bych ale také zmínil kampaň „End Software Patents―, která bojuje proti softwarovým 

patentům celosvětově, nejen v Evropě
210

).  

Jedním z hlavních argumentů odpůrců zavedení softwarových patentů v Evropě 

je zejména negativní dopad patentů na hospodářskou soutěţ v oblasti softwaru. 

Softwarové patenty by vzhledem ke specifické povaze softwaru způsobily, ţe by pro 

vývojáře de facto nebylo moţné vytvořit nový počítačový program, aniţ by přitom 

porušili cizí patentová práva. Dalším aspektem problému pak dle tvrzení kritiků 

softwarových patentů je, ţe vzhledem k časové a zejména finanční nákladnosti procesu 

získání patentu by ze zavedení patentové ochrany počítačovým programům těţily 

zejména velké softwarové korporace, které pro to mají dostatečné prostředky, 

coţ by velmi negativně ovlivnilo činnost malých a středních podniků. V konečném 

důsledku tedy dle tvrzení odpůrců softwarové patenty inovační činnost v oblasti 

softwaru nepodporují, nýbrţ omezují.
211

 

Jako názorný a odstrašující příklad negativních důsledků patentové ochrany 

počítačových programů jsou uváděny Spojené státy americké, kde je patentová ochrana 

softwaru mnohem rozšířenější, a to díky znatelně „volnější― zákonné definici vynálezu, 

kterému lze udělit patent. Dlouhodobý všeobecně známý a palčivý problém nejen 
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 Důvodová zpráva („explanatory memorandum―) návrhu směrnice o patentovatelnosti počítačem 

implementovaných vynálezů (zn. 2002/0047) 
208

 Tamtéţ, odst. 5 
209

 Petition to stop software patents in Europe. Dostupné z 

http://ddd.uab.cat/pub/vivataca/vivataca_a2001m6n26/ 
210

 Kampaň End Software Patents. Dostupné z en.swpat.org  
211

 Tamtéţ 
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pro tamní softwarový průmysl, ale i pro ekonomiku jako takovou, představují 

tzv. patentoví trollové zmiňovaní v podkapitole 4.1.4. této práce. 

Po třech letech legislativního procesu, v rámci něhoţ byl návrh směrnice 

nejdříve Evropským parlamentem vrácen Komisi s pozměňovacími návrhy, byl však 

tento návrh směrnice (ve své přepracované podobě) v roce 2005 Evropským 

parlamentem zamítnut. 
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7. Shrnutí a srovn|ní autorskopr|vní a patentové ochrany 

počítačových programů v ČR a USA 

Cílem této práce je detailně analyzovat podobu autorskoprávní a patentové 

ochrany počítačových programů v USA a v České republice a na základě této analýzy 

následně provést komparaci těchto forem ochrany softwaru v obou zmíněných 

oblastech. Níţe si proto dovoluji svá zjištění o současném stavu ochrany softwaru 

v ČR a USA stručně shrnout, abych mohl následně provést zmiňované srovnání.  

Ještě před zmíněným shrnutím a srovnáním však povaţuji za nutné deklarovat, 

ţe na rozdíl od USA, kde se tématu autorskoprávní ochrany softwaru a jeho 

jednotlivých součástí nad rámec kodifikovaného práva detailně věnovala judikatura, 

je toto téma českými soudy prakticky nedotčené. Existují evropské a národní právní 

předpisy, které tuto problematiku upravují (autorský zákon ČR, směrnice 2009/24/ES 

o právní ochraně počítačových programů), ty však nedávají příliš konkrétní představu 

o tom, které prvky softwaru (a za jakých podmínek) chráněny jsou a které nejsou. 

Relevantní je v této souvislosti několik rozhodnutí Soudního dvora EU (rozhodnutí 

BSA, rozhodnutí SAS, rozhodnutí UsedSoft), ve kterých se Soudní dvůr EU k některým 

otázkám dílčím způsobem vyjádřil. Zde bych však poukázal na výše rozebíranou 

spornost rozhodnutí BSA, na kterou upozorňují také zahraniční autoři.
212

 

To samé se pak dá říct o otázce patentové ochrany počítačových programů, 

kdy na rozdíl od patentového práva a s tím související judikatury USA se tomuto tématu 

v našich končinách konkrétněji věnoval v některých svých rozhodnutích pouze EPÚ. 

                                                 

212
 GRIFFITHS, Jonathan. Infopaq, BSA and the 'Europeanisation' of United Kingdom Copyright Law 

(2011), str. 8. Dostupné z 

https://www.researchgate.net/publication/228172818_Infopaq_BSA_and_the_%27Europeanisation%27_
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7.1. Autorskopr|vní ochrana počítačových programů v ČR 

a USA 

7.1.1. Zdrojový a strojový kód 

V první řadě je autorskými právy chráněn zdrojový a strojový kód coby 

vyjádření počítačového programu. To platí jak v USA, tak i v ČR (potaţmo EU). 

Vyplývá to ze znění čl. 10 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví (mezi jejíţ smluvní strany ČR i USA patří). Nadto byla tato skutečnost ještě 

před přijetím zmíněné dohody v USA výslovně judikatorně potvrzena v roce 1983 

v rozhodnutí Apple vs. Franklin, v EU pak na tento fakt jako na platné pravidlo 

odkazuje ve své judikatuře Soudní dvůr EU.
213

 

7.1.2. Grafické uživatelské rozhraní počítačového programu 

I v přístupu k otázce autorskoprávní ochrany grafického uţivatelského rozhraní 

počítačových programů, resp. jeho prvků, v USA a ČR lze vidět velkou podobnost. 

Co se týče ČR, tak nejkonkrétněji se k této problematice vyjádřil Soudní dvůr EU 

v rozhodnutí BSA. Máme-li z tohoto rozhodnutí vycházet, pak platí, ţe grafické 

uţivatelské rozhraní v ČR není autorskoprávně chráněným vyjádřením počítačového 

programu. V této souvislosti Soudní dvůr EU jedním dechem dodává, ţe je-li grafické 

rozhraní původním autorovým duševním výtvorem, pak je chráněno jako autorské dílo. 

Přitom (stejně jako soudy USA) nepřiznává autorskoprávní ochranu těm prvkům 

grafického rozhraní, jejichţ podoba je předurčena technickou funkcí, kterou mají plnit, 

a u kterých tedy dochází ke splynutí myšlenky s jejím vyjádřením. 

Pokud však vycházíme z premisy, ţe grafické rozhraní není vyjádřením 

počítačového programu, pak nelze v rámci českého autorského práva dojít k jinému 

závěru, neţ ţe autorskoprávně chráněny jsou pouze ty prvky grafického uţivatelského 

rozhraní, které samy o sobě naplňují obecné znaky autorského díla, tj. pokud 

jde o jedinečný a objektivně vnímatelně vyjádřený výsledek tvůrčí činnosti autora. 

Taková je dikce českého autorského zákona a k výkladu Soudního dvora EU, který není 
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 Např. rozhodnutí BSA, odst. 35 
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v souladu s tímto zákonem, pak podle mého názoru nelze přihlíţet, přesněji řečeno 

mu dát přednost. 

Naproti tomu soudy USA na grafické uţivatelské rozhraní počítačových 

programů v jednotlivých případech aplikují test abstrakce-filtrace-komparace za účelem 

určení jednotlivých prvků, které jsou chráněny nejen před identickými kopiemi, 

ale i před napodobeninami. V rámci tohoto testu jsou jednotlivé součásti grafického 

rozhraní vyjádřeny v několika úrovních abstrakce, přičemţ je nutné určit, které prvky 

představují konkrétní a původní vyjádření autorovy myšlenky (tzn. musí splňovat 

kritérium originality, tj. původnosti). Následně jsou aplikovány omezující 

autorskoprávní doktríny, jako je doktrína scènes à faire a doktrína splynutí. Výsledkem 

této analýzy jsou prvky, které jsou autorskoprávně chráněny před napodobeninami. 

Na grafické rozhraní jako celek, potaţmo jeho „look-and-feel―, je nahlíţeno jako 

na kompilaci a jako takové je tedy grafické rozhraní chráněno pouze úzce, tzn. toliko 

před identickými kopiemi. 

Soudy USA i Soudní dvůr EU tedy na grafické rozhraní počítačového programu 

a jeho prvky shodně aplikují kritérium původnosti, přičemţ z prvků, které toto kritérium 

splňují, následně eliminují ty elementy, jejichţ podoba je předurčena jejich funkcí 

(splynutí myšlenky a jejího vyjádření). Soudy USA se sice ve své judikatuře 

autorskoprávní ochraně grafického rozhraní softwaru věnovaly podrobněji neţ Soudní 

dvůr EU, ale v zásadě k této otázce obě strany přistupují stejně. 

7.1.3. Funkce, struktura a organizace počítačového programu 

Podobný, i kdyţ ne stejný, výsledek má srovnání autorskoprávní ochrany funkcí, 

struktury, organizace a dalších obdobných „písemně nevyjádřených― aspektů softwaru 

v USA a ČR.  

Co se týče ČR, resp. EU, tak jediným relevantním pramenem, který se k této 

otázce vyjadřuje, je rozhodnutí SAS vydané Soudním dvorem EU. V tomto rozhodnutí 

Soudní dvůr EU navázal na své rozhodnutí BSA a došel k závěru, ţe funkce, struktura 

a organizace počítačového programu nepředstavují vyjádření daného softwaru 

a nevztahuje se na ně proto autorskoprávní ochrana počítačových programů upravená 

směrnicí 2009/24/ES. V této souvislosti Soudní dvůr EU doplňuje, ţe formáty dat 

a programovací jazyky autorskoprávně chráněny být mohou, pokud jsou vlastními 
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výtvory autora (kritérium původnosti). Funkce jsou však zřejmě podle názoru Soudního 

dvora EU z ochrany vyloučeny bez dalšího. 

Rozhodovací praxe soudů USA se po značně spletitém vývoji ustálila 

na postupu, v rámci něhoţ se při určování šíře autorskoprávní ochrany písemně 

nevyjádřených aspektů softwaru (přesněji řečeno při zjišťování, zda jeden počítačový 

program porušuje autorská práva tvůrce druhého počítačového programu) aplikuje 

jiţ výše uvedený test abstrakce-filtrace-komparace.  

V rámci tohoto testu jsou nejdříve prvky softwaru vyjádřeny na několika 

úrovních abstrakce, od nejabstraktnější úrovně (hlavní účel počítačového programu) 

po nejkonkrétnější (zdrojový a strojový kód). Po provedení fáze abstrakce jsou 

na jednotlivých úrovních abstrakce vyfiltrovány prvky, které jsou abstraktními 

myšlenkami nebo spadají do některé z kategorií prvků, které jsou z autorskoprávní 

ochrany vyloučeny v rámci zavedených doktrín – konkrétně jde o fakta, prvky 

vyloučené z ochrany v rámci doktríny splynutí či scènes à faire, prvky převzaté z public 

domain. Po provedení této filtrace zůstane autorskoprávně chráněné jádro, které 

je porovnáváno z hlediska podobnosti s počítačovým programem, který má dle ţaloby 

autorská práva k analyzovanému počítačovému programu porušovat.  

Přitom stojí za zmínku, ţe v souvislosti se zde popisovaným testem abstrakce-

filtrace-komparace bylo soudy zmíněno, ţe konkrétně obecná funkce počítačového 

programu je vţdy autorskoprávně nechráněnou abstraktní myšlenkou, která je v rámci 

filtrace vyloučena z úvahy. Funkce jednotlivých modulů počítačového programu 

pak jsou jakoţto nechráněné abstraktní myšlenky „vyfiltrovány― téměř vţdy.  

Srovnání podoby autorskoprávní ochrany funkcí, struktury, organizace a dalších 

písemně nevyjádřených elementů softwaru v USA a EU bych tedy shrnul a zakončil 

závěrem, ţe na otázku ochrany funkcí je oběma stranami nahlíţeno stejně (tzn. funkce 

chráněny nejsou). U ostatních těchto nepísemných prvků softwaru však probíhá v USA 

detailnější filtrace z hlediska omezujících doktrín. Soudní dvůr EU naopak pro jejich 

autorskoprávní ochranu deklaruje jako podmínku pouze kritérium původnosti. 
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7.2. Patentov| ochrana počítačových programů v ČR (EU) a USA 

7.2.1. Patenty pro počítačové programy v ČR (EU) 

Evropský patentový úřad („EPÚ―) z počátku projevoval „nechuť― udělovat 

počítačovým programům patenty, a to s odkazem na Evropskou patentovou úmluvu, 

která stanovuje obecné pravidlo, ţe počítačové programy jako takové nejsou 

patentovatelné. Praxe EPÚ se však na přelomu tisíciletí vyvinula tak, ţe EPÚ začal 

počítačovým programům patenty udělovat (a nadále uděluje), a to pochopitelně za 

podmínky, ţe daný počítačový program, resp. jím vykonávané procesy splňují obecné 

podmínky patentovatelnosti - tj. novost, vynálezeckou činnost a průmyslovou 

vyuţitelnost. Praxe českého ÚPV přitom ve vztahu k patentům pro počítačem 

implementované vynálezy není odlišná. 

V souladu s rozhodovací praxí EPÚ platí, ţe aby počítačový program, přesněji 

řečeno počítačově implementovaný vynález, nebyl vyloučen z patentovatelnosti, musí 

způsobovat určitý další technický účinek (angl. „further technical effect―), který svou 

povahou přesahuje běţnou interakci mezi softwarem (daným počítačovým programem) 

a hardwarem (tj. počítačem, na kterém je počítačový program nainstalován). To přitom 

není splněno pouhým provozováním daného počítačového programu na počítači, jehoţ 

obvody jsou počítačovým programem aktivovány. 

V letech 2002 – 2005 probíhaly vášnivé diskuze o návrhu směrnice 

o patentovatelnosti počítačem implementovaných vynálezů, který byl Evropskému 

parlamentu předloţen Evropskou komisí. Směrnice měla definitivně vyřešit otázku 

patentovatelnosti počítačových programů a stanovit, ţe patenty lze udělit vynálezům, 

které jsou implementovány do počítače a realizovány počítačovým programem 

(tzn. „počítačem implementovaným vynálezům―). Přitom deklarovala, ţe se zde 

popisovanými softwarovými vynálezy má být národními patentovými úřady zacházeno 

stejně jako s jakýmikoliv jinými vynálezy, tzn. při splnění základních poţadavků 

novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové vyuţitelnosti jim má být udělen patent.  

Tento návrh směrnice však byl po hlasitém odporu ze strany veřejnosti zamítnut 

Evropským parlamentem. Praxe EPÚ ve vztahu k softwarovým patentům však zůstává 

stejná - zařízením, resp. procesům, které jsou realizovány počítačovým programem, jsou 

při splnění základních podmínek patentovatelnosti udělovány patenty. 
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7.2.2. Patenty pro počítačové programy v USA 

Naproti tomu vývoj v USA v oblasti softwarových patentů byl ve své podstatě 

opačný. Průlomovým bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci Diamond 

vs. Diehr z roku 1981, ve kterém Nejvyšší soud USA došel k závěru, ţe proces řízený 

počítačovým programem je patentovatelným vynálezem. Na tento judikát navázaly 

obecné soudy a v průběhu 90. let 20. století ve své rozhodovací praxi schvalovaly 

udělování patentů počítačovým programům, a to za podmínky, ţe jejich uţitím 

je dosahováno uţitečného, konkrétního a hmotného výsledku. Dá se říct, 

ţe jde o obdobu podmínky „dalšího technického účinku―, který u softwaru v souvislosti 

s patentovatelností vyţaduje EPÚ (viz výše). 

V období posledních několika let (počínaje rozhodnutím Alice vs. CLS Bank 

z roku 2014) však americké soudy od této benevolentní praxe ustoupily a na vynálezy 

představované počítačovým programem kladou větší poţadavky. Soudy odmítají 

udělovat patenty vynálezům, které jsou ve své podstatě pouhou aplikací obecného 

konceptu na počítači, a poţadují, aby daný vynález představovaný počítačovým 

programem obsahoval „vynálezecký prvek―, tedy element, který nějak vylepšuje obecný 

mechanismus vykonávaný počítačovým programem, resp. který vylepšuje 

např. fungování počítače. 

Vedle těchto „klasických― patentů určených pro vynálezy je také nutné zmínit 

tzv. designové patenty, kterými je v USA moţné chránit vzhled výrobku, tedy např. také 

grafické zpracování počítačového programu (tzn. grafické uţivatelské rozhraní). 

 

Dá se tedy shrnout, ţe i v oblasti patentového práva je právní ochrana 

počítačových programů v USA podobná té v ČR, potaţmo EU. V obou oblastech 

je počítačový program obecně vzato patentovatelným předmětem (Evropská patentová 

úmluva sice říká, ţe počítačový program patentovat nelze, to je však Evropským 

patentovým úřadem v jeho rozhodovací praxi v rámci výkladu obcházeno). Podmínky, 

za kterých lze softwaru patent udělit, jsou přitom v USA i EU velmi podobné – 

patentovými úřady je vyţadována novost a určitá vynálezecká myšlenka. 
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8. Z|věr 

Mým cílem bylo v této práci dopodrobna popsat podobu autorskoprávní 

a patentové ochrany počítačových programů v České republice a Spojených státech 

amerických. Z dostupných pramenů (zejména z autorskoprávní judikatury Soudního 

dvora EU a rozhodovací praxe EPÚ na straně jedné a z autorskoprávní 

a patentověprávní judikatury USA na straně druhé) vyplývá, ţe pojetí těchto forem 

právní ochrany počítačových programů je v obou rozebíraných oblastech v zásadě velmi 

podobné.  

Za současného stavu se autorskoprávní ochrana vztahuje v první řadě 

na zdrojový a strojový kód coby vyjádření daného počítačového programu. Soudy USA 

i Soudní dvůr EU zároveň potvrdily, ţe také prvky grafického uţivatelského rozhraní, 

struktura a organizace softwaru mohou při splnění určitých podmínek poţívat 

autorskoprávní ochrany. V detailech si dovoluji odkázat zejména na předcházející 

kapitolu, ve které svá zjištění o podobě ochrany softwaru shrnuji. 

V této souvislosti bude zároveň podle mého názoru zajímavé vyčkat, 

zda v návaznosti na rozhodnutí BSA, ve kterém Soudní dvůr EU došel k závěru, 

ţe grafické rozhraní samo o sobě je při splnění kritéria původnosti autorskoprávně 

chráněným dílem, dojde k dalšímu vývoji v problematice autorskoprávní ochrany 

grafické stránky počítačových programů v rámci judikatury ČR. Podle mého názoru 

však je pravděpodobnější, ţe v tomto ohledu zůstane u dvou (v této práci jiţ citovaných) 

rozhodnutí Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 30 Cdo 5008/2014 

a sp. zn. 5 As 38/2008-288), ve kterých však tyto soudy bohuţel toliko odkázaly 

na rozhodnutí BSA a svojí vlastní právní analýzou danou problematiku neobohatily. 

Co se týče patentové ochrany, tak přestoţe Evropská patentová úmluva uvádí, 

ţe počítačové programy jako takové patentovány být nemohou, EPÚ pokračuje 

v udělování patentů vynálezům, které jsou ve své podstatě představovány počítačovým 

programem, je-li splněna podmínka, ţe uţití daného počítačového programu způsobuje 

určitý praktický technický účinek, který přesahuje běţnou interakci mezi programem 

a počítačem. Taktéţ v USA jsou „softwarovým vynálezům― udělovány patenty, 

a to za předpokladu, ţe zahrnují určitou inovativní, vynálezeckou myšlenku. I v oblasti 

softwarových patentů tedy panuje mezi právem USA a právem ČR, resp. EU, 

podobnost. 
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Abstrakt 

Autorskoprávní a patentová ochrana počítačových programů ve Spojených 

státech amerických a České republice - analýza a komparace 

 

Počítačové programy jsou ze své povahy specifické předměty, které mají 

v současném informačním věku vysokou hodnotu. Účelem a cílem této práce je detailní 

analýza dvou nejvýznamnějších reţimů jejich právní ochrany – autorskoprávní 

a patentové ochrany. Těmto dvěma tématům se přitom postupně věnuji nejdříve 

v kontextu práva Spojených států amerických (USA) a posléze ve vztahu k právu České 

republiky.  

V kapitolách o autorskoprávní ochraně se konkrétně věnuji jednotlivým 

aspektům počítačového programu, jako je zdrojový a strojový kód, grafické uţivatelské 

rozhraní, struktura a funkce počítačového programu, a tomu, zda a za jakých podmínek 

jsou tyto aspekty počítačového programu chráněny. Následně se podmínkám ochrany 

softwaru věnuji v souvislosti s patenty. 

Co se týče práva USA, tak nejzásadnějším pramenem práva jsou pochopitelně 

rozhodnutí tamních soudů, ve kterých je podoba a podmínky ať uţ autorskoprávní 

či patentové ochrany počítačových programů detailně rozebírána. V kapitolách 

týkajících se ochrany počítačových programů v České republice (konkrétně 

v souvislosti s autorskoprávními aspekty tohoto tématu) z velké části vycházím 

z právních předpisů Evropské unie (EU) a judikatury Soudního dvora EU, jelikoţ 

judikatura českých soudů, která by se blíţe této problematice věnovala, chybí. Analýzu 

softwarových patentů zakládám primárně na rozhodovací praxi Evropského patentového 

úřadu, která je v tomto ohledu nejdostupnějším relevantním zdrojem. 

Na základě analýzy pramenů práva posléze v předposlední kapitole provádím 

srovnání zjištěných poznatků o podobě autorskoprávní a patentové ochrany 

počítačových programů v obou předmětných oblastech. V této souvislosti docházím 

k závěru, ţe jakkoli jsou právní řády ČR a USA jako takové obecně velmi odlišné, 

tak zde rozebíraná ochrana softwaru (a jeho součástí) má v současnosti značně 

podobnou formu. 
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Abstract 

Copyright and patent protection of computer programs in the United States 

of America and in the Czech Republic – analysis and comparison  

 

Computer programs in their nature are specific objects which have great value 

in the current information age. The purpose and aim of this thesis is to conduct 

a detailed analysis of the two most important regimes of their legal protection – 

copyright and patent protection. I cover both of these topics in the context of the law 

of the United States of America (USA) first and then in relation to the law of the Czech 

Republic.  

In the chapters about copyright protection, I specifically describe the individual 

aspects of a computer program, such as source and object code, graphical user interface, 

structure and functions of a computer program and whether and under what conditions 

these aspects of a computer program are protected. After that I analyse the conditions 

of a computer program´s protection in connection with patents. 

As to the law of the USA, the most important source of law are understandably 

decisions of local courts in which the form and conditions of both copyright and patent 

protection of computer programs are described in a detailed manner. In the chapters 

which concern legal protection of computer programs in the Czech Republic 

(specifically in connection with copyright aspects of this topic) I mainly refer to the 

legislation of the European Union (EU) and the case law of the Court of Justice of the 

EU, since the case law of the Czech courts which would cover this topic is lacking. 

My analysis of software patents is primarily based on the case law of the European 

patent office which is the most available relevant source in this regard. 

Based on the analysis of the sources of law I perform a comparison 

of the learned knowledge about the form of the copyright and patent protection 

of computer programs in the both subject areas in the penultimate chapter of this thesis. 

In this connection I conclude that no matter how different the legal systems 

of the Czech Republic and the USA themselves are different, the legal protection 

of software (and its components) described herein is quite similar in both regions.  
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