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Software v právním světě



Software je literárním dílem
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Počítačový program jako chráněn autorským zákonem jako literární 
dílo.

Autorem je vždy programátor (člověk).
„Vlastníkem“ práv je zpravidla IT společnost.



Oprávnění „vlastníka“ softwaru
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Kdo vlastní autorská práva k softwaru, může požadovat, aby neoprávněný uživatel:

● Byl odhalen (právo na informace)
● Software nadále neužíval (komerčně ani pro bono)
● Zaplatil škodu
● Vydal, o co se obohatil 

Kromě soukromoprávních nároků, může být úmyslné porušení práv k softwaru stíháno 
jako trestný čin:

● § 270 TZ: Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k 
databázi:

(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k 
autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, 
rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody 
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
● 5 Tdo 62/2014: trestní odpovědnost za instalaci nelegálních softwaru Adobe a Microsoft 

Office.



Oprávnění uživatele softwaru
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Oprávněným uživatelem je držitel platné licence k softwaru.

Druhy licencí:

● Výhradní/nevýhradní
● Dočasná
● Proprietární
● Copyleftová
● Single-use licence/multilicence

Některé mýty:
● Vytváření záložních kopií pro osobní potřebu
● 24 hodinové pravidlo



Obvyklé licenční podmínky
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Migrace dat: 
S ohledem na GDPR bude poskytovatel 
licence data uchovávat jen po omezenou 
dobu

Auditní právo

Rozhodné právo: 
Jakým právem se smlouva a odpovědnost 
bude řídit

Rozhodčí doložka: 
Rozhoduje obecný soud nebo rozhodčí soud

Omezení odpovědnosti za vady: 
jen do výše licenčních poplatků

Omezení odpovědnosti za ztrátu dat: 
odpovědnost zcela vyloučena (pokud 
provoz SW na vlastním serveru)
/

omezení odpovědnosti pokud SW jako 
SaaS)

Zákaz reverzního inženýrství:
Zákaz vytváření kopií a odvozeného 
softwaru

NDA: 
Povinnost mlčenlivosti



Software v pracovním světě



Osoby a jejich práva a povinnosti
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ZM v prac. poměru
Pracovněprávní smlouva
- Odpovědnost ZV
- Odpovědnost ZM jen do 4,5x průměrné měsíční 

mzdy
- Zákaz smluvních pokut

Dohodář
DPP / DPČ
- Odpovědnost ZV
- Odpovědnost ZM jen do 4,5x průměrné měsíční 

mzdy
- Zákaz smluvních pokut

Externista (IČař)
Smlouva o spolupráci
- Neomezená odpovědnost 
- Smluvní pokuty do výše škody

Účastník semináře/workshopu
Bez smluvního vztahu
- Odpovědnost dle občanského zákoníku



Příklady z praxe
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Nelegální stažení softwaru

ZV:
Vyloučení odpovědnosti v případě prokázání 
splnění prevenční povinnosti

ZM:
a. Při plnění pracovních povinností

- Sekundární odpovědnost (regresní 
povinnost vůči zaměstnavatel), bylo-li 
jednání úmyslné

- Okamžité zrušení prac. poměru /výpověď
b. Mimo plnění pracovních povinností

- Plná (samostatná odpovědnost)

Používání jedné licencované 
kopie na více počítačích

ZV:
Odpovědnost za škodu, ušlý zisk
Vydání bezdůvodného obohacení
Trestněprávní odpovědnost (pokud 
škoda nad 10.000 Kč)

ZM:
Omezení odpovědnosti 4,5x



Checklist pro zaměstnavetele

Proškolení zaměstnanců

Implementace zákazu stahovat/užívat nelegální SW do interních 
směrnic

Informace o odpovědnosti zaměstnavatele za nelegální software 
Presumpce úmyslného jednání zaměstnance

Implementace odpovědnost za škody způsobené 3. osobám do 
smluv s externisty

Správa počtu licencí k instalovanému softwaru

Provádění softwarových auditů

Kontrola zaměstnance
Povinnost informovat o způsobu kontroly
Právo revidovat e-maily ve smlouvě
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Děkuji za pozornost

JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.
Ovocný trh 573/12
110 00 Praha 1

Hana Císlerová

M: +420 605 212 914
E: Hana.Cislerova@JSK.cz
JSK.cz


