
Práce Bohumíra Štědroně je dle mých znalostí první ucelenou monografií 
zabývající se problematikou licencování a ochrany počítačového progra-
mu. Tato problematika je složitá mimo jiné i z důvodu, že většina širokou 
veřejností používaného softwaru byla vytvořena v angloamerické právní 
kultuře, kde je autorské právo pojímáno zcela odlišně od naší kontinentální 
právní kultury (zejména otázka převoditelnosti autorského práva). Publi-
kaci je možno tematicky rozdělit do čtyř základních částí. 

První část obsahuje podrobný rozbor terminologie autorského práva 
se zaměřením na software (počítačový program). Lze ocenit obzvláště 
skutečnost, že tato část podrobně vykládá zejména pojmy z anglosaské-
ho práva, které u nás nejsou všeobecně známé (např. Creative Commons, 
Copyleft atd.). 

Druhá část se věnuje platné právní úpravě duševního vlastnictví v ČR 
se zaměřením na autorskoprávní ochranu počítačového programu. V této 
části jsou např. rozebírány instituty bezúplatné zákonné licence, volného 
užití a tzv. fair use. Dále potom je v této části obsažena podrobná analý-
za ochrany programu prostřednictvím trestního práva, občanského práva 
a obchodního práva (nekalá soutěž a institut průmyslových práv).

Třetí část se zevrubně věnuje otázce vlastnictví a distribuci zdrojového 
kódu u počítačového programu. Součástí této části je podrobné pojednání 
o softwarové licenci a jejích specifikách. Nechybí ani kapitola zabývající 
se otázkou odpovědnosti za škodu způsobenou vadným softwarem atd. 

Publikaci Bohumíra Štědroně hodnotím jako velmi zdařilou. Ačkoliv 
je publikace psána jako vědecká monografie, obsahuje ale rovněž součas-
né významné informace a zjištění, které ocení každý praktikující právník. 
Publikaci doporučuji především odborné právnické veřejnosti, programá-
torům a manažerům, kteří se pohybují v neustále se měnícím prostředí 
informačních a komunikačních technologií. 
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Ředitel (pověřen řízením)
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Dr. Štědroň je advokát a soudní znalec, který patří k renomovaným odbor-
níkům na právo informačních technologií. Již dříve publikoval práce na 
téma E-justice, Open source software nebo datové schránky.

Autor v publikaci systematicky pojednává o licenční problematice po-
čítačového programu, ochraně softwaru, vlastnictví ve vztahu ke zdrojo-
vému kódu, odpovědnosti za vady softwaru atd. Práce, ačkoliv splňuje 
kritéria vědecké monografie, má velmi praktický charakter. Autor posky-
tuje konkrétní odpovědi na řadu nejasných otázek pramenících zejména ze 
střetu angloamerické a kontinentální právní kultury, kde obě mají odlišný 
pohled na převoditelnost autorského práva.

Publikaci považuji za velmi zdařilou, protože komplexně a na vysoké 
úrovni mapuje složitou problematiku licenčního práva a autorského práva 
ve vztahu k počítačovému programu. 

Publikaci doporučuji k vydání a jsem přesvědčena, že bude příno-
sem jak pro odbornou právní veřejnost, tak i pro počítačové odborníky 
a programátory.

 Doc. JUDr. Hana Marková, CSc.
 Proděkanka Právnické fakulty UK v Praze 



Publikaci dr. Štědroně považuji za zdařilou, protože mapuje složitou 
problematiku licenčního práva a autorského práva ve vztahu k počítačo-
vému programu.

Publikaci doporučuji k vydání a jsem přesvědčen, že bude příno-
sem jak pro odbornou právní veřejnost, tak i pro počítačové odborníky 
a programátory. 
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