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Autorské právo

 Autorské právo řeší zákon č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon).



Autorské právo

 Autorské právo (copyright law) – se zabývá 
právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. 
autorských děl k příslušným dílům. 

 Tvůrci mohou být např. spisovatelé, 
hudebníci, filmaři, architekti a programátoři.

 Autorské právo je součástí duševního 
vlastnictví.



Autorské dílo
 Počítačový program je autorské dílo a vztahují se na něj autorská práva 

obdobně jako na literární díla.

 Za dílo se považuje počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je 
autorovým vlastním duševním výtvorem.

 Data (obrázky, texty …) jsou též pod právní ochranou.



Školní dílo
 je dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních 

povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole,

 škola se nestává ze zákona vykonavateli majetkových autorských práv 
ke školnímu dílu (např. počítačovému programu),

 o případném dalším nakládání s programem rozhoduje sám autor 
počítačového programu.



Licence

 Počítačový program není prodáván, ale je 
poskytována pouze licence. 

 Program je majetkem společnosti, která jej 
vyrobila, a při „koupi“ programu si ve skutečnosti 
kupujeme pouze právo program za předem 
určených podmínek využívat. 

 Existují různé softwarové licence a proto by se 
měl uživatel vždy důkladně seznámit s licenční 
smlouvou.



Porušení ujednání

 používání neoprávněného počtu licencí 

 používání nelicencovaného SW 

 poskytování SW třetí osobě

 kopírování SW pro komerční účely



Záložní kopie
 Každý uživatel softwaru má právo vyhotovit si jednu kopii jakéhokoliv 

softwaru, kterého je legálním vlastníkem. 

 S tím jsou v rozporu mnohé ochrany proti kopírování, které dávají 
vydavatelé na své nosiče.



Ochrana proti nelegálnímu 
používání SW

 Registrační číslo (serial number) 

 Časové omezení (time trial) 

 Klíčový soubor (key file) 

 Hardwarový klíč (dongle) 

 Kontrola originálního CD (CD-check) 

 Kontrola platnosti licence



Použité zdroje
 Štědroň, B. Ochrana a licencování počítačového programu.  Wolters 
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