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ÚVODEM…

„Víš co je to copyright?“ 
„Jo, to znamená správně kopírovat!“



AUTORSKÝ ZÁKON

OMEZENÍ

DŮSLEDKY PORUŠENÍ

Zákon

 platné pravidlo neboli právní předpis, kterým se musíme řídit

 pokud jej porušíme, dostáváme trest

Autorský zákon

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

 soubor pravidel, které řeší autorské právo (= copyright)

 zákon se zabývá právními vztahy mezi tvůrci a uživateli 
autorských děl

 autorským dílem je i počítačový program



AUTORSKÝ ZÁKON

OMEZENÍ

DŮSLEDKY PORUŠENÍ

Omezení

 vyplývá podle typu dostupného software, se kterým se nejčastěji 
setkáme na internetu:

1)    freeware 
= volně a bezplatně dostupný program k osobnímu použití

2)     shareware
= volně a bezplatně dostupný program, který je ovšem časově omezen

3)     komerční software 
= programy dostupné za úplatu

 freeware a shareware můžeme volně používat, kopírovat (dle 
podmínek autorů)

 u počítačových programů, které získáváme za úplatu nesmíme nic 
kopírovat, ani upravovat

Licence 
oprávnění něco vykonávat 
nebo moci něco používat



AUTORSKÝ ZÁKON

TYPY DOSTUPNÉHO 
SOFTWARU 

DŮSLEDKY PORUŠENÍ

Důsledky porušení 

 pokud nakládáme s autorským dílem v rozporu s příslušnými 
zákonnými ustanoveními, porušujeme autorské právo a 
dopouštíme se trestného činu

 trestní zákon vymezuje trest za porušení autorského zákona:
 propadnutím věci, zákazem činnosti 
 peněžitým trestem
 odnětí svobody 

 až 2 roky
 6 měsíců až 5 let
 3 roky až 8 let
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