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Podle ustanovení § 58 autorského zákona se 

uplatní fikce, podle níž se počítačové progra-

my, databáze a kartografická díla považují 

za tzv. zaměstnanecká díla, a to i v případě, 

kdy jsou zhotovena na objednávku – tedy 

například na základě smlouvy o dílo. Objed-

natel počítačového programu se totiž v ta-

kovém případě považuje za zaměstnavatele. 

Předmětný režim zaměstnaneckého díla se 

nicméně aplikuje pouze v případě, kdy zho-

tovitelem počítačového programu (software) 

na objednávku je přímo jeho autor, jakožto 

fyzická osoba. Pokud by totiž byla zhotovite-

lem software právnická osoba, zákonný režim 

zaměstnaneckého díla se neuplatní a pro uží-

vání software bude třeba od zhotovitele získat 

potřebná licenční oprávnění. 

V praxi je nezbytné si na tento zdánlivý 

detail dávat dobrý pozor, jelikož režim za-

městnaneckého díla je pro objednatele pod-

statně výhodnější, protože při něm dochází 

k postoupení oprávnění k výkonu výlučných 

majetkových autorských práv na objednatele 

počítačového programu (software) přímo 

ze zákona. Pokud by tedy nebyla mezi objed-

natelem a zhotovitelem (resp. vývojářem) 

software, který je právnickou osobou, uzavře-

na smlouva, jejíž součástí by byla ujednání 

o poskytnutí licence objednateli v potřebném 

rozsahu, neměl by objednatel ze zákona k dílu 

žádná oprávnění. Pokud by však byl zhoto-

vitelem (resp. vývojářem) software přímo 

samotný autor, jako fyzická osoba, měl by 

objednatel i bez takovéto smlouvy stále vcel-

ku komfortní oprávnění ve vztahu k užití soft-

ware, jenž by mu plynuly přímo ze zákona.

Software vytvořený 
fyzickou osobou 
(autorem)
V případě, že je zhotovitelem software přímo 

jeho samotný autor (jako fyzická osoba), 

aplikuje se na právní vztah režim zaměstna-

neckého díla, podle něhož bude objednatel ze 

zákona oprávněn k výkonu tzv. majetkových 

autorských práv k dílu. Mezi majetková autor-

ská práva patří zejména právo dílo užít či prá-

vo na autorskou odměnu, což znamená, že 

objednatel může na základě licenční smlouvy 

poskytnout oprávnění dílo užít i třetím oso-

bám a v rámci licenční smlouvy sjednat i výši 

autorské odměny. Právem dílo užít je ve smys-

lu ustanovení § 12 odst. 4 autorského zákona 

zejména právo na rozmnožování díla, právo 

na jeho vystavování, půjčování, pronájem 

či právo na sdělování díla veřejnosti. Podle 

ustanovení § 58 odst. 5 autorského zákona se 

uplatní také vyvratitelná právní domněnka 

souhlasu autora s dokončením (nehotového) 

díla objednatelem pro případy, kdy jeho 

právní vztah s autorem skončí ještě před 

dokončením díla. Autorova osobnostní práva 

k software tím však zůstávají nedotčena. 

V rámci osobnostních práv je autor oprávněn 

si osobovat své autorství k dílu, a to včetně 

práva rozhodnout, zda a jakým způsobem má 

být jeho autorství uvedeno při jeho zveřejnění 

či jiném užití. Do osobnostních autorských 

práv k dílu spadá i právo autora na tzv. nedo-

tknutelnost díla. 

Právo výkonu majetkových práv k software 

může objednatel převést na třetí osobu pouze 

se svolením autora – výjimku představuje 

pouze situace, kdy dochází současně k převo-

du obchodního závodu objednatele. Z toho 

důvodu lze jednoznačně doporučit takovýto 

Problematika autorských 
práv při vývoji software 
na objednávku Jiří Matzner

Při vývoji software na objednávku se často setkáváme s problematikou 
autorských práv, která je pro řádné užívání software velmi důležitá, jelikož 
autorská práva představují klíč k oprávněnému užívání software jakožto 
autorského díla. Problematiku autorských práv k počítačovým programům 
a databázím (resp. software) podrobně upravuje zákon č. 121/2000 Sb., 
autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), na jehož 
právní úpravu ve vztahu k software vytvořenému na objednávku bychom 
se v tomto článku zaměřili.
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předchozí souhlas autora s převodem majet-

kových práv na třetí osobu výslovně zakotvit 

ve smlouvě na zhotovení příslušného software 

– v opačném případě totiž není na podobný 

souhlas autora právní nárok, a nelze se jej 

tedy domáhat ani soudně. Případně udělený 

souhlas autora je však neodvolatelný a osoba, 

na kterou bylo majetkové právo postoupeno, 

už jej může postupovat dalším osobám bez 

souhlasu autora. 

Software vytvořený 
právnickou osobou
Pokud nebude zhotovitelem software přímo 

samotný autor (resp. vývojář), jakožto fyzická 

osoba, bude v takovém případě klíčové si 

oprávnění k software výslovně sjednat ve 

smlouvě o dílo, a to formou udělení licence 

k užívání software ze strany zhotovitele. Bude-

li zhotovitelem právnická osoba (např. soft-

warová společnost), budou v praxi software 

vyvíjet zpravidla její zaměstnanci, v důsledku 

čehož se dá očekávat, že daná společnost bu-

de disponovat majetkovými právy k software, 

jakožto zaměstnaneckého díla ve smyslu § 

58 autorského zákona. Uvedené se uplatní 

i v případě, kdy by tato společnost své vývo-

jáře formálně nezaměstnávala v pracovním 

poměru, ale využívala je jako externí spolu-

pracovníky neboli „ičaře“ (zejm. na základě 

smlouvy o dílo). 

Jelikož případy, kdy bude zhotovitelem práv-

nický subjekt, budou v praxi velice časté a neu-

platní se na ně režim zaměstnaneckého díla, kte-

rý automaticky zajišťuje přechod majetkových 

práv k software na objednatele, bude v takových 

případech nezbytné do smlouvy o dílo zakotvit 

licenční oprávnění k software v potřebném 

a pro objednatele vyhovujícím rozsahu. Bude 

samozřejmě záviset na dohodě stran, v jakém 

rozsahu si licenci k vytvořenému software ujed-

nají. Z pohledu objednatele bude však vhodné 

si licenční oprávnění smluvně sjednat pokud 

možno v co nejširším rozsahu – ideálně by tak 

licence měla být poskytnuta ke všem možným 

způsobům užití software známým ke dni uza-

vření smlouvy, a to v neomezeném rozsahu 

územním, časovém a množstevním. Licence 

by v ideálním případě měla být poskytnuta na 

dobu trvání majetkových práv zhotovitele k dílu, 

a to s oprávněním objednatele licenci zcela ne-

bo zčásti poskytnout či postoupit třetí osobě bez 

předchozího souhlasu zhotovitele nebo autora. 

Pokud na to bude zhotovitel ochoten přistoupit, 

lze jen doporučit si licenci sjednat jako výhradní 

(tj. bez možnosti autora poskytnout licenci 

jiné třetí osobě) a s výslovným svolením autora 

k úpravám, změnám či dokončení díla, popř. 

k jeho spojení s jiným autorským dílem – např. 

s jiným software.

Závěr
Při vývoji software na objednávku je důležité si 

dát pozor především na to, zda jeho vývojářem 

je fyzická osoba, nebo právnický subjekt. Po-

kud by jím byla právnická osoba, je naprosto 

zásadní si ve smlouvě o dílo výslovně ujednat 

vhodná licenční oprávnění k software. Lze to 

samozřejmě doporučit i v případech, kdy je vý-

vojářem přímo samotný autor díla – v takovém 

případě už to však není natolik zásadní. 

Podle právní úpravy EU se vývozem v našem 

případě rozumí dodávky kontrolovaného zbo-

ží do třetích zemí. Pro účely softwaru nebo 

technologií se tím rozumí primárně jejich 

přenos elektronickými prostředky (e-mail, 

cloud apod.) a zpřístupnění právnickým či fy-

zickým osobám mimo EU. V neposlední řadě 

pamatuje právní úprava také na ústní předání 

– například popis technologie po telefonu. 

Ale co je tedy ono kontrolované zboží?

Kontrolovaným se rozumí zboží dvojího 

užití, které lze použít jak pro civilní, tak pro 

vojenské účely. Jedná se obvykle o zboží 

určené pro civilní využití, které díky svým 

vlastnostem a charakteru může být zneužito 

k vojenským účelům. Příkladem může být slo-

žitý šifrovací nebo dešifrovací program, který 

umožňuje chránit nebo rozklíčovat utajované 

informace. U softwaru se dvojí užití určuje dle 

technických specifikací. Přesný seznam a po-

pis softwaru, který spadá do této kategorie, 

upravují právní předpisy, které jsou neustále 

aktualizovány.

Jakožto člen EU se Česká republika 

v tomto případě řídí převážně legislativou 

a nařízeními Unie, protože vývoz softwaru 

dvojího užití má mezinárodní dopady. I v čes-

kém právním řádu však nalezneme některá 

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM.
Autor článku je za-
kladatelem advo-
kátní kanceláře 
MATZNER Legal.

● ● ●

I export softwaru 
má svá pravidla
Jak na vývoz technologií dvojího užití 
do zahraničí Jaroslav Menčík

Řada vývojářů si myslí, že software či program je možno libovolně nabízet 
či vyvážet po celém světě. Komu by těch pár řádků kódu mohlo uškodit? 
Nad vývojem strávili dost času, takže si přece nenechají finální produkt pro 
sebe a naopak se jej pokusí dodat co největšímu počtu zákazníků. Situace 
ale není zdaleka tak jednoduchá. V EU, a tedy i v ČR, ale například i v USA 
platí právní regulace, které omezují vývoz určitého typu zboží či produktů. 
Do této kategorie patří i export vybraných technologií včetně softwaru do 
některých třetích zemí. Nerespektování této legislativy může vývojáře vyjít 
značně draho. Od finančních sankcí v rozmezí od 5 do 20 milionů korun až 
odnětí svobody na tři až osm let v těch nejzávažnějších případech.


