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1. Úvod
Téma této práce je pro mě svým způsobem potvrzením toho, že právo je velmi rozmanitý obor a
potvrzuje můj postoj k právu, jaký jsem během mého působení na univerzitě získal. Krásnou
možností, kterou dle mého názoru právo nabízí, je, že není nutné si vybrat nějaké z nabízených
odvětví práva a na to se pak soustředit, naopak, právo dává možnost v jakékoliv činnosti, kterou
se již zabýváme, nebo která nás zajímá, včetně zábavy, kterou je i hraní videoher. Právo nabízí
najít a vlastně tedy pracovat s věcí či tématem, které nás zajímá v právní rovině, což samozřejmě
v některých případech zábavě ubírá a v jiných na zábavě přidává.
Ztělesněním této mé výše uvedené teorie je pro mě téma této práce. Vybral jsem si jej právě proto,
že o téma videoher se již dlouhou řadu let zajímám, především tedy v kontextu prostém práva, ale
po dobu mého studia mě zaujalo právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií, a
proto jsem se rozhodl pro toto téma a jeho prozkoumání v právním kontextu.
Herní průmysl je velmi dynamicky se rozvíjející. V posledních několika letech zaznamenal velký
nárůst nejen hráčské základny, ale také lidí, kteří konzumují obsah vytvořený v souvislosti s
počítačovými hrami a videohrami jinak než hraním. Došlo také ke značnému nárůstu rozmanitosti
herních žánrů. Na vývoji se jednoznačně projevuje technologický pokrok, který vývojářům
umožňuje zdokonalovat hry do podoby těžko rozeznatelné s realitou, což je dáno nejen grafickou
propracovaností her, ale také fenomény jako je třeba virtuální realita. Vývoj herního průmyslu ale
také probíhá “zdola”, neboť vývojáři jsou nuceni často reagovat na poptávku na herním trhu a
samotní hráči v některých případech stojí za vznikem nových fenoménů, jako například streaming,
machinima a dalších. Další oblastí, ve které videohry zaznamenaly značný vývoj, je profesionální
herní scéna. Došlo k vytvoření mnoha profesionálních herních týmů a sportovních lig, ve kterých
tyto týmy soupeří, v důsledku čehož je zde i zájem o konzumaci videoherního obsahu tímto
způsobem. V souvislosti s touto poptávkou po různorodých způsobech konzumace videoher jsou
výrobci videoher ochotni investovat do vývoje videoher nemalé částky a dochází k přílivu
peněžních prostředků nejen ze streamingu sportovních zápasů, ale i ze sponzoringu od známých
společností. Nově vzniklý fenomén zvaný E-sport se tak svou sledovaností a financováním začíná
přibližovat podobě profesionálního sportu. Tyto skutečnosti však přináší mnoho nezodpovězených
otázek nejen v oblasti práva duševního vlastnictví.
Jak je již uvedeno výše, oblast informačních technologií je odvětví, které se velmi dynamicky
rozvíjí, a právo v mnoha případech nedokáže na tento dynamický vývoj dostatečně včasně
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reagovat, a vždy tak za skutečným vývojem většinou pokulhává. Právě proto je téma diplomové
práce tak zajímavé, jelikož v něm lze zkoumat, jak právo reaguje na vývoj technologií, jak
technologie v podobě počítačových her a videoher reagují na vývoj práva a toto vše je zkoumáno
drobnohledem. Cílem této práce tedy je poskytnout náhled do ochrany počítačových her a videoher
z pohledu práva duševního vlastnictví, popsat současný stav ochrany a právní úpravu jak z pohledu
práva České republiky, tak z pohledu práva jiných vybraných států a z pohledu práva
mezinárodního. Důraz bude v této práci kladen především na ochranu autorskoprávní, jelikož jde
o ochranu, která je pro daný fenomén nejlépe přiléhající. Přestože existují možnosti ochrany
videoher též prostřednictvím jiných právních úprav, jako například práv průmyslových, jedná se
pouze o způsoby ochrany, které jsou oproti autorskoprávní ochraně marginální.
V další části práce je mým cílem se zaměřit na některé moderní fenomény v oblasti počítačových
her a videoher a dále popsat, jakým způsobem ovlivňují ochranu a jaké nástrahy představují pro
ochranu videoher. Jedním z těchto moderních fenoménů jsou videoherní virtuální světy. Mým
dalším cílem bude nastínit, jak je v těchto virtuálních světech nakládáno s právy duševního
vlastnictví a jinými právy výrobců videoher a hráčů, především jak je řešeno vytváření herního
obsahu samotnými hráči a také jakým způsobem je přistupováno k vlastnictví avatarů a virtuálních
předmětů v těchto virtuálních světech.
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2. Vymezení pojmu počítačová hra a videohra
Vymezení pojmu počítačová hra a videohra je pro tuto práci stěžejní, jak bude patrné z níže
uvedeného exkursu do historie a vývoje tohoto fenoménu. Postupem času došlo ke značné
diverzifikaci videoher, a to jak v oblasti jednotlivých žánrů, tak i v oblasti technologických řešení
a nárůstu v počtu platforem či zařízení, na kterých je možno počítačové hry a videohry hrát.
Cílem této práce není poskytnout všeobsáhlou definici počítačové hry a videohry, ale vzhledem k
cílům zkoumání, které si tyto práce ukládá, je pro zjednodušení, unifikaci terminologie a celkovou
lepší přehlednost přínosné, aby byly pojmy počítačová hra a videohra alespoň do určité míry
definovány, vysvětleny a porovnány.
Obecný pojem hra může mít mnoho definic, avšak můžeme u nich zpravidla pozorovat prvky které
jsou pro většinu společné. Mezi tyto prvky patří výzva, tedy, že hráč soupeří proti jiným hráčům
či se snaží ve svůj prospěch zvrátit situaci hrou nastavenou, dalším takovýmto prvkem jsou
pravidla určující, co mohou hráči v rámci hry činit a kdy to mohou činit, dále hraje roli schopnost
a možnost hráče ovlivnit výsledek, což se může jednak odvíjet od jeho schopností a dovedností,
ale může být také založeno na strategii či z velké míry pouze na náhodě a štěstí hráče. Dalším
prvkem je pak zamýšlený výstup, tedy porážka protivníka či vypořádání se s nástrahou, kterou hra
připravila, dosažení nejvyššího skóre, či dosažení cíle v nejnižším časovém limitu1. Hra je
obdobným způsobem definována i Katie Salen a Ericem Zimmermanem, kteří po kompilaci
velkého množství definic her vytvořili tuto definici: „Hra je systém, ve kterém se hráči účastní
uměle vytvořeného konfliktu, definovaného pravidly, ústícího v kvantifikovatelný výsledek.“ 2
Výše uvedenou definici je pak nutno dále specializovat tak, aby bylo možné dospět k definici
pojmu počítačová hra či videohra. Někdy jsou tyto pojmy považovány za synonyma. Někteří
považují pojem videohra za obecnější a počítačové hry za specifičtější, jiní naopak. Wolf ve své
publikaci uvádí, že elektronické hry / počítačové hry jsou často uváděny jako synonyma k pojmu
videohry, avšak lze mezi nimi najít rozdíly. Pojmem elektronická či počítačová hra je myšlena hra,

1

Wolf, M. J. (2008). The video game explosion: A history from PONG to Playstation and beyond. Westport
(Connecticut): Greenwood Press., str. 24, [online], 2008, [cit. 2019-05-20], Dostupné z:
https://docplayer.net/35155853-The-video-game-explosion.html.
2
„A game is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a quantifiable
outcome.“ (překlad autora) k tomu Salen, K., & Zimmerman, E. (2010). Rules of play: Game design
fundamentals. Cambridge, MA: The MIT Press., ISBN 0-262-24045-9 [online], 2010, [cit. 2019-05-20],
Dostupné z: https://gamifique.files.wordpress.com/2011/11/1-rules-of-play-game-design-fundamentals.pdf.
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která využívá zařízení-procesor, jež lze považovat za jednoduchý počítač, avšak nemusí ke svému
účelu užívat vizuální efekty, a tento počítač může pouze doplňovat např. deskovou hru o zvukové
efekty3.U videoher je taktéž přítomné zařízení obdobné počítači, ale za zásadní prvek je zde
považováno vizuální zobrazení vytvořené mimo jiné pomocí počítače, nikoliv počítač samotný.
Na základě této úvahy a přiražením těchto pojmových znaků k těmto pojmům pak tedy lze dojít k
závěru, že ne všechny počítačové či elektronické hry jsou videohrami, avšak všechny videohry
využívající počítačovou jednotku jsou elektronickými či počítačovými hrami, pojmy počítačová
či elektronická hra jsou tedy pojmy obecnějšími. Pojem videohra je pak pojmem přesněji
popisujícím fenomén, kterým se tato práce zabývá.
Obdobný pohled, ze kterého pro definici videohry vyplývají podobné závěry, pak nabízí studie pro
Evropskou komisi, dle které je videohra “elektronická či počítačově zpracovaná hra, jejíž hraní
4
probíhá ovládáním či manipulací s obrazy na obrazovce či v televizi“
. Z této definice taktéž

vyplývá, že se jedná o množinu počítačových či elektronických her, která je vymezena tím, že
nejen využívá počítačové zařízení, ale výsledky instrukcí zadávaných hráči prezentuje vizuální
formou v zařízení schopném tyto procesy zobrazit.
Vzhledem k těmto pohledům na definici videoher a počítačových her tedy bude v této práci užíván
pojem “videohra”, jelikož dle mého názoru popisuje přesněji množinu děl, jejichž ochranou se tato
práce zabývá, tedy elektronickými hrami využívajícími zařízení, která přijímají data a na základě
softwaru a hardwaru tato data vyhodnocují a výsledek zobrazují na obrazovce. Dalším důvodem,
proč je používán tento pojem, je skutečnost, že v případě, kdy by byl používán pouze termín
počítačová hra, mohlo by to být do určité míry matoucí, jelikož by daný pojem mohl vyvolat
dojem, že se tato práce zabývá hrami pouze s omezením na jedinou platformu, a to počítač „PC“.
Cílem této práce je však popsat ochranu videoher nejen na platformě PC, ale napříč platformami,
jako jsou také např. konzole, ruční konzole a mobilní telefony či jiná zařízení.

3. Historický vývoj videoher
Popsat celý vývoj herního průmyslu by byla věc velmi komplikovaná a pro účely této práce by
detailní analýza historie vývoje počítačových her a videoher, ačkoliv je velmi zajímavá, byla
3
4

Wolf, cit. 1, str. 24.
The Economy of culture in Europe. KEA European Affairs [online], 2006 [cit. 2019-05-20]. str.27, Dostupné z:

http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/cultural-economy_en.pdf.
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zbytečná. V této kapitole tedy bude kladen důraz především na významné milníky ve vývoji, které
měly vliv na celý herní průmysl, případně na velkou část herního průmyslu, a to jak po technické,
tak po sociální či právní stránce.
První zmínky o zařízeních vzdáleně připomínajících videohry je z roku 1940, kdy byl na Světové
výstavě v New Yorku představen počítač, pomocí kterého bylo možné hrát tradiční hru Nim. V
roce 1950 došlo k vytvoření prvního programu na hraní šachů a postupem času byly vytvořeny i
další programy, přičemž postupně docházelo k jejich zdokonalování. První hrou, která se již více
podobala videohrám tak, jak je známe dnes, bylo „OXO“, vytvořené anglickým vědcem A.S.
Douglasem. Tato hra jako první využívala zobrazování na displeji a byla založena na principu
podobném hře piškvorky, avšak omezené na devět polí. Hráč vybíral pole pomocí rotační číselnice
a počítač následně reagoval na jeho tah. „Tennis for two” byla, jak napovídá její název, hrou, která
simulovala utkání v tenise. Hra byla vytvořena americkým fyzikem Williamem Higinbothamem,
využívala osciloskop a dva hliníkové ovladače a narozdíl od výše uvedené hry „OXO“, která
nebyla přístupná veřejnosti, šlo o hru, která již pracovala v reálném čase a nebyla vytvořena
primárně jako vědecký projekt, nýbrž jako zařízení pro zábavu.
V roce 1962 poznala světlo světa hra „Spacewar!”, kterou naprogramovala skupina studentů MIT
pod vedením Steva Russella. Hra byla určena pro dva hráče ovládající dvě vesmírné lodě, které se
mohly pohybovat po displeji a vyhýbaly se asteroidům. Hra byla dále rozšiřována dalšími studenty
z MIT a byly k ní vytvořeny i další prvky a rozšíření sloužící k jejímu snadnějšímu ovládání. Její
význam spočívá především v tom, že byla první hrou, kterou bylo možné hrát na více zařízeních,
což bylo důležitým krokem i v oblasti ochrany, jelikož právě oddělení od hardwaru bylo důležitým
milníkem ve vývoji ochrany počítačových programů 5. Hra v pozdější době svou tematikou
inspirovala autory dalších her. Dalším důležitým milníkem bylo vytvoření programovacího jazyka
„BASIC“, který se zasloužil o značné zjednodušení programování, což, mimo jiné, vyústilo i ve
zjednodušení programování videoher a jejich zpřístupnění širšímu okruhu lidí, v dalších letech
díky tomu došlo ke značnému vývoji nejen v této oblasti. Důležitým důvodem pro tento vývoj byla
skutečnost, že klíčové příkazy tohoto programovacího jazyka vycházely z běžného jazyka, což je
činilo srozumitelnějšími a snadněji naučitelnými.

5

POLČÁK, Radim. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7598-045-8., str. 175.
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V roce 1967 bylo vytvořeno první zařízení, které umožnilo zobrazování videoher v televizi, a to
„Brown box”, jenž lze považovat za prvního předchůdce zařízení, které dnes nazýváme herní
konzole6. Zařízení bylo patentováno a o čtyři roky později byl vydán první herní systém pro
domácnosti s názvem „Magnavox Odyssey“ pracující na obdobnému principu. Ve stejném roce,
tedy roce 1972, byla také vytvořena jedna z prvních arkádových videoher7 simulujících stolní tenis
známá pod názvem „Pong”. Arkádové hry a herní konzole se v dalších letech staly dominantními
platformami pro hraní videoher a daly vzniknout mnoha významným společnostem vyvíjejícím
videohry, případně se podílely na skutečnosti, že dané společnosti se staly všeobecně známými.
Některé z těchto společností působí na trhu dodnes, jejich videoherní tituly jsou stále relevantní a
jsou považovány za kultovní díla. Jako příklad těchto společností může sloužit společnost
Nintendo s konzolemi „Nintendo entertainment systém“, „Game boy“, „Nintendo Wii“ nebo
současným „Nintendo Switch“ a dalšími, jakož i se svými videoherními tituly jako „Donkey
Kong”, „Super Mario Brothers”, „Legend of Zelda” nebo „Pokémon”. Na druhé straně byly také
společnosti, které na počátku zaznamenaly velké úspěchy a jsou známé dodnes, avšak v pozdějších
letech nebyly schopny pod tlakem konkurence obstát či herní průmysl opustily. Společnost Atari
byla v druhé polovině 70. let a na začátku 80. let na trhu velmi známou společností pro svou herní
konzoli s názvem „Atari 2600“, avšak v dalších letech se dostala do finančních problémů a své
postavení na trhu ztratila. Toto období od představení prvních „videoher“ přibližně do první
poloviny 80.let je také nazýváno jako tzv. „raná éra videoher“ a vyznačuje se právě tím, že
videohry se proměnily z technologických a vědeckých výtvorů na produkty určené k zábavě a
prodeji, což vyústilo v nutnost poskytnout jim určitý způsob ochrany. V tomto období se tedy
objevily první spory a hry byly shledány předměty autorského práva a byly kvalifikovány jako
počítačové programy a v některých případech i jako audiovizuální díla 8.
Další období bývá označováno jako „éra konzolí“ a je spojena především s technologickými
inovacemi spojenými se soutěžením jednotlivých herních společností. V tomto období probíhaly
mezi společnostmi tzv. „Bitové války” ve kterých se soutěžilo o to, která společnost je schopna
vyvinout technicky vyspělejší konzoli a tyto „Bity“ oddělovaly od sebe jednotlivé generace
konzolí, konzole byly prodávány jako 8bitové, 16bitové, 32bitové a v současné době jsou konzole
6

The Brown Box, 1967–68, americanhistory.si.edu [online]. 2006 [cit. 01.06.2019], Dostupné z:
https://americanhistory.si.edu/collections/search/object/nmah_1301997.
7
Hra v podobě zařízení, ve kterém bylo možné hrát po vhození mincí.
8
Lunsford, Christopher. Drawing a Line between Idea and Expression in Videogame Copyright: The Evolution of
Substantial Similarity for Videogame Clones, 18 Intell. Prop. L. Bull. 87, str. 7 – 8, [online], 2013, [cit.
03.06.2019], Dostupné z:
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/iprop18&div=8&id=&page.
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i 64bitové a 128bitové. „Bity” značí, s jak velkými čísly dokáže výpočetní jednotka zařízení
provádět výpočty v rámci jedné instrukce 9, např. u 8bitových systémů je to číslo 25610, u
32bitových systémů je to číslo 4,294,967,29511. Čím více tedy konzole měly bitů, tím větší velikost
dat umožňovaly přesunout v rámci jedné instrukce a obecně umožňovaly ukládat větší škálu
instrukcí s větší přesností

12

, což se u her projevovalo například počtem barev, propracovaností

hudby a možností zobrazení dimenzí13. Technická vyspělost v podobě „Bitů“ byla tedy
společnostmi využívána jako prostředek soutěžení proti ostatním a do oblasti právní ochrany
videoher se zapsala především tím, že začaly být soudy řešeny spory ohledně „klonování“ 14 her a
s tím souvisejícími otázkami týkajícími se limitace autorskoprávní ochrany a dichotomie
myšlenky a jejího vyjádření15.
U videoher pro platformu PC tomu nebylo jinak a ruku v ruce s technologickým vývojem stoupala
i propracovanost her. Přestože existovaly populární PC jako například Commodore 64, kterých se
prodaly desítky milionů kusů16, v oblasti videoher byla platforma PC pouze marginální. Nejen toto
se změnilo s nástupem třetí „multiplatformové“ éry. V této éře došlo k rozmělnění videoher mezi
rozdílné platformy a zároveň byly představeny první mobilní telefony, které se postupem času také
staly videoherní platformou17.
Postupem času také došlo ve společnosti k rozšíření využití sítě internet, což vedlo i ke vzniku
interaktivních online her. Poskytnutí možnosti hráčů interagovat mělo za důsledek vznik
obrovských online „virtuálních světů” čítajících někdy i desítky milionů hráčů

18

. Příklady těchto

virtuálních světů mohou být například světy jako „World of Warcraft”, „Second Life” či současný
fenomén „Fortnite”. V rámci těchto virtuální světů dnes dochází k velmi širokým interakcím mezi

9

CPU and memory, bbc.co.uk [online]. [cit. 01.06.2019], Dostupné z:
https://www.bbc.com/bitesize/guides/zmb9mp3/revision/7.
10 8
2 - tedy čísla 0-255.
11 32
2 tedy čísla od −2,147,483,648 do 2,147,483,648.
12
Computer architecture, Wikipedia.org, [online]. [cit. 01.06.2019] Dostupné z:
https://en.wikipedia.org/wiki/Word_(computer_architecture).
13
Většina starších her byla tzv. ve 2D, až 32bitové konzole dokázaly zobrazit hry ve opravdovém 3D, k tomu
History of video game consoles (fifth generation), wikipedia.org, [online]. [cit. 01.06.2019], Dostupné z:
https://simple.wikipedia.org/wiki/History_of_video_game_consoles_(fifth_generation) .
14
Vytváření her, které byly téměř byly velmi podobné či identické oproti existujícím hrám
15
Lunsford, 2013, cit. 8, str. 8.
16
Computer architecture, Wikipedia.org, [online]. [cit. 01.06.2019] Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Commodore_64.
17
Lunsford, 2013, cit. 8, str. 8.
18
Jedná se např. o hru „World of Warcraft“, přičemž jde o statistiku hráčů, kteří platí měsíční poplatek za hraní hry,
dle rozhovoru s CEO společnosti Blizzard entertainment, k tomu World Of Warcraft Goes Up To
Eleven...Million, kotaku.com [online]. [cit. 01.06.2019], Dostupné z: https://kotaku.com/world-of-warcraftgoes-up-to-eleven-million-5069825.
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hráči, které jsou obdobné interakcím mezi lidmi v reálném světě a často v nich dochází i k přesahu
do „reálného života”. Hráči mohou v těchto reálných světech nakupovat předměty od dalších hráčů
či od herních společností za reálné peníze nebo například pořádat koncerty pro komunitu
„virtuálního světa”(na jeden z nich se dostavilo přes 10 milionů online návštěvníků)

19

. To dalo,

kromě toho, že došlo k dalšímu vývoji ve stávajících právních otázkách týkajících se videoher,
vzniknout velké škále nových právních problémů, a to jak v oblasti práva duševního vlastnictví, a
to i ve vztahu k obsahu videoher, tak také například ke vzniku virtuálních ekonomik či dalších
fenoménů jako zmíněné e-sports či streaming, úzce souvisejících s narůstající popularitou
videoher.
O vývoji ve videoherním průmyslu dále svědčí objem prodejů, který neustále roste. Dle
předběžného průzkumu prodejů ve Velké Británii v roce 2018 dosáhl herní průmysl více než
poloviny všech prodejů v zábavním průmyslu, tedy cca 3,86 miliardy liber z celkových 7,53
miliardy, je to tedy vůbec poprvé, kdy dosáhl herní průmysl vyšších hodnot, nežli hudební průmysl
a videoprůmysl dohromady.20.

19

Fortnite: 'Millions attend' virtual Marshmello concert, bbc.co. [online]. [cit. 01.06.2019], Dostupné z:
https://www.bbc.com/news/blogs-trending-47116429.
20
Streaming drives entertainment sales 9.4% higher in 2018 to sixth consecutive year of growth but physical remains
crucial to deliver megahits, eraltd.org [online]. [cit. 01.06.2019], Dostupné z: https://eraltd.org/newsevents/press-releases/2019/streaming-drives-entertainment-sales-94-higher-in-2018-to-sixth-consecutive-yearof-growth/.
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4. Definice pojmů dle autorského zákona
Autorské právo, v angličtině „Copyright law“, je jednou z oblastí práva duševního vlastnictví,
která chrání práva k výsledkům tvůrčí činnosti a práva související s právem autorským, stejně tak
zvláštní práva pořizovatele databáze. V oblasti ochrany videoher je autorské právo jedním
z odvětví, které nabízí prostředky pro jejich ochranu, a to vedle práv průmyslových či práv na
označení. V této kapitole se bude práce věnovat pojmům autorského práva, které se na ochranu
videoher v právním systému České republiky vztahují a jsou schopny poskytnout náhled do jejich
ochrany. Tyto pojmy budou nejprve v této kapitole definovány a, jelikož český autorský zákon
pojem videohra nezná, bude s těmito pojmy v práci dále pracováno, tyto pojmy budou dále
analyzovány a bude zhodnocena jejich použitelnost na konkrétní případy. Pojmy budou případně
porovnány s pojmy z jiných právních systémů a bude uváženo, zdali jsou s těmito systémy
kompatibilní a zdali lze v určitých případech využít závěry či argumentaci zahraničních soudů. Jak
je již uvedeno výše, videohry svou speciální definici v českém právním řádu nemají, stejně tak i
judikatura je zde „neorané pole“, proto je tedy pohled do zahraniční úpravy a její porovnání
s úpravou České republiky nezbytností.

4.1. Autorské dílo

Dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “AZ” či “autorský zákon”)
“Předmětem autorského práva je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je
jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné
podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo
význam.”21 Tato definice autorského díla určuje kumulativní výčet pojmových znaků, které musí
dílo naplnit tak, aby mohlo být považováno za autorské dílo. Naplnění těchto znaků je tedy
objektivně hodnoceno na základě těchto objektivních kritérií a v případě sporu, zdali se jedná o
autorské dílo či nedílo, přísluší posouzení splnění těchto pojmových znaků soudu jako otázka
právní22. Jednou z těchto podmínek je, aby bylo dílo vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě,
a to jak trvale nebo dočasně. Je tedy nutné, aby myšlenka byla zhmotněna či realizována, což se
neváže pouze na hmotné zachycení myšlenky, může jím tedy být například jak zapsání melodie
21

§2 odst. 1 AZ
TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4,
str. 7 - 70.

22
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do notového záznamu, tak i přednes básně či příběhu. Jednou z podmínek je tvůrčí činnosti autora
jejímž jedinečným výsledkem je určité dílo. Pod pojmem jedinečnosti je chápána originalita díla
vylučující možnost vzniku dvou totožných děl 23. Pokud není u autorského díla splněna podmínka
jedinečnosti, nejedná se o autorské dílo, ale o plagiát, popř. nejde o dílo. Narozdíl od podmínky
vyjádření díla v objektivně vnímatelné podobě, která je univerzální pro všechna díla, podmínku
jedinečnosti určité zákonem vymezené druhy děl nevyžadují.
V § 2 odst.2 AZ tak můžeme najít díla, na která se vztahuje odlišná úprava oproti § 2 odst. 1 AZ,
a to v případě počítačových programů, databází a fotografií, přičemž podmínka jedinečnosti se u
těchto děl nepoužije a aby bylo možno tato díla považovat za díla autorská, postačí pouze nižší
standard-původnost díla. Tato úprava je výsledkem harmonizace práva v rámci EU a vychází ze
speciální povahy těchto děl, která sice nevylučuje, aby tato díla naplnila kritérium jedinečnosti,
avšak zohledňuje, že by jako jedinečná mohla vzniknout pouze malá množina těchto děl, tudíž je
těmto dílům poskytnuta ochrana pouze co do jejich původnosti. Původnost je u díla zkoumána ve
vztahu k osobě autora24 a nikoliv ve vztahu k ostatním dílům, či na základě kvalitativních či
estetických, či jiných kritérií 25. Může tedy dojít ke vzniku dvou totožných děl, kritériem však je,
že díla vznikla nezávisle na sobě a jsou tedy “autorovým vlastním duševním výtvorem”.
Pro posouzení splnění požadavku původnosti díla, tedy aby bylo dílo autorovým vlastním
duševním výtvorem, hraje dle názoru Petra Prchala důležitou roli princip dichotomie myšlenky a
jejího vyjádření, kdy ochranu může požívat pouze vyjádření myšlenky, nikoliv myšlenka samotná
26

. Tento princip rozvádí tzv. negativní vymezení díla, obsažené v ust. § 2 odst. 6 AZ, které mimo

jiné uvádí, že myšlenka či námět díla nejsou dílem dle autorského zákona. Dle principu dichotomie
myšlenky a vyjádření je vyloučena ochrana děl, jejichž vytvoření objektivně nelze dosáhnout
tvůrčí činností, jelikož jejich podoba dána již samotnou myšlenkou, principem či znalostí. Princip
dichotomie dal vzniknout několika významným doktrínám limitujícím autorskoprávní ochranu
nejen v oblasti videoher. Dichotomií, limitujícími doktrínami a jejich aplikací se bude blíže
zabývat kapitola 6 této práce.
23

CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 5. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckovy komentáře.
ISBN 978-80-7400-671-5, str. 7.
24
CHALOUPKOVÁ, Helena, cit. 23, str. 7.
25
§2 odst. 2 AZ; recitál 8, článek 1 odst. 3 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES ze
dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů; obdobně článek 3 odst.1 SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 96/9/ES ze dne 11. března 1996, článek 6 SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského
práva a určitých práv s ním souvisejících.
26
PRCHAL, Petr. Limity autorskoprávní ochrany. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN 978-80-7502-141-0, str. 47.
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Autorskoprávní ochrana díla se dle ustanovení § 2 odst. 3 AZ nevztahuje pouze na dílo jako celek,
ale i na jeho jednotlivé fáze a jeho název, případně na názvy jednotlivých postav v případě že
splňují pojmové znaky díla (tedy samy o sobě) tak, jak jsou uvedeny výše.

4.1.1. Počítačový program
Vzhledem k tématu této práce vyžaduje bližší vysvětlení pojem počítačový program, neboť
v rámci ochrany videoher tento pojem hraje významnou roli. Legální definici počítačového
programu nelze v českém právní řádu nalézt. Na úrovni Evropské unie je počítačový program
upraven Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009. Dle této
směrnice se počítačovými programy rozumí „programy v jakékoliv formě, včetně těch, které jsou
součástí technického vybavení (hardware). Tento výraz zahrnuje rovněž přípravné koncepční
práce vedoucí k vytvoření počítačového programu za podmínky, že povaha těchto prací v pozdější
etapě umožní vytvoření počítačového programu” 27. Tato definice však neposkytuje bližší vodítka
28
k identifikaci skutečností, které lze pod tento pojem podřadit
. Dle směrnice jsou počítačové

programy chráněny jako díla literární ve smyslu Bernské úmluvy29. Legální definici počítačového
programu lze najít ve slovenském autorském zákoně, přičemž za počítačový program je zde
označován „soubor příkazů a instrukcí vyjádřených v jakékoliv formě, použitých přímo nebo
nepřímo v počítači nebo v podobném zařízení”30. Dle autorského zákona jsou díla literární
obsažena v ust. § 2 odst. 1 a vyžadují jedinečnost tak, jak je již rozebíráno výše. Počítačové
programy jsou však autorským zákonem zařazeny pod díla tzv. fiktivní podle ust. § 2 odst. 2 AZ,
která nevyžadují podmínku jedinečnosti, nýbrž pouze podmínku původnosti. Zákonodárce tak
učinil s ohledem na povahu počítačových programů a na stanovené podmínky pro uznání
31
počítačových programů za autorská díla dle Směrnice 2009/24/ES
, které tato specifika také

respektují. Pokud tedy počítačové programy splní alespoň podmínku původnosti, je jim
poskytována ochrana způsobem a v rozsahu jako dílů literárním.
Počítačový program je vyjádřen zejména zdrojovým a strojovým textem. Zdrojový text je
výsledkem duševní činnosti autora 32 - programátora a je primárním podkladem pro vytváření či
27

Článek 1 odst. 3 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009.
Polčák, R. a kol., cit. 5, str. 172.
29
čl.1 odst.1 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, která byla uzavřena z roku 1886.
30
§87 zákona Slovenské republiky č. 185/2015 Z.z., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
31
recitál 8, článek 1 odst.3 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009
32
SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al., cit. 23, str. 199.
28
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upravování instrukcí, které jsou typicky vyjádřeny zápisem v programovacím jazyce33, jenž
umožňuje tyto instrukce zaznamenávat pomocí běžného jazyka, avšak zároveň umožňuje jejich
34
překlad do “jazyka počítače” tedy na sérii instrukcí řídících počítač, respektive procesor počítače
.

Jako počítačový program je tedy chráněn soubor instrukcí a příkazů, tyto instrukce však mohou
být zdrojovým kódem zapsány rozdílně, přesto však mohou počítač řídit stejným způsobem jako
jiný zdrojový kód. V tomto tedy tkví specifikum počítačového programu a důvod, proč by nebylo
vhodné vyžadovat splnění pojmového znaku jedinečnosti dle §2 odst.1 AZ. Obdobně jako u
ostatních děl nejsou u počítačového programu chráněny pouhé myšlenky či zásady a vždy je
chráněno pouze určité jejich vyjádření 35.

4.1.2. Audiovizuální dílo
Dle ust. § 62 autorského zákona je audiovizuálním dílem “dílo vytvořené uspořádáním děl
audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady
zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených
zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.”
Audiovizuální dílo musí naplňovat pojmové znaky autorského díla, a to jedinečnost a nutnost jeho
vyjádření v objektivně vnímatelné podobě

36

. Významovým rozborem slova “audiovizuální” lze

dojít k závěru, že se jedná o dílo, u kterého je předpokládána možnost jeho vnímání dvěma
konkrétními smysly, a to zrakem a sluchem, přičemž nutně nemusí jít o oba smysly najednou,
např. u němých filmů 37. Definice audiovizuálního díla používá pojmu dílo audiovizuálně užité,
38
jímž je “jakékoliv dílo zařazené do díla audiovizuálního”
. Dílo audiovizuálně užité tedy dle

jazykového výkladu musí naplňovat pojmové znaky autorského díla. Typicky jde o díla jako
grafické znázornění postav jako díla uměleckého v případě animovaných audiovizuálních děl,
scénáře jako díla literárního, slovesného, případně hudby a podobných děl. Autorem
audiovizuálního díla je dle autorského zákona jeho režisér39, čímž nejsou dotčena práva autorů děl
audiovizuálně užitých, jejichž svolení písemnou smlouvou je vždy potřeba k jejich zařazení do
audiovizuálního díla. Zvláštní zákonná úprava audiovizuálních děl vyplývá především ze
skutečnosti, že kombinují prvky několika skupin děl, avšak v určitých ohledech se liší. Telec a
33

Polčák, R. a kol., cit. 5, str. 173.
SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al., cit. 23., str. 199
35
§2 odst.6 autorského zákona, §65 odst.2, recitál 10 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů.
36
§2 odst.1 AZ
37
Chaloupková, H., Holý, P, cit. 23, str. 135
38
§64 odst.1 AZ
39
§63 odst.2 AZ
34
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Tůma uvádí, že “audiovizuální díla bývají považována za kvazisouborná díla kvalitativně vyšší
tvůrčí formou, a to i v důsledku obvykle vyšší tvůrčí úrovně uspořadatelsko-zpracovatelské autora
audiovizuálního díla oproti úrovni tvůrčí činnosti uspořadatele souborného díla”40. Dle této úvahy
jde tedy o díla obdobná dílům souborným, přičemž se vyznačují vyšší mírou tvůrčí činnosti v
rámci jejich uspořádání. Vzhledem k tomu, že díla audiovizuálně užitá může autor audiovizuálního
díla zpracovávat, vyznačuje se audiovizuální dílo i určitými rysy zpracování 41 i rysy
spoluatorskými42.

4.2. Autor

Dle ust. § 5 AZ “Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila”. Toto ustanovení vychází
z principu, že dostatečnou tvůrčí a duševní schopností je nadána pouze fyzická osoba43. Toto pojetí
tedy neumožňuje, aby autorské právo náleželo komukoliv jinému nežli fyzické osobě. Právnické
osoby tak nikdy nemohou mít autorská práva, může jim však být svěřen výkon majetkových práv,
a to jak na základě zákonných licencí a zákonných oprávnění44, tak i na základě smlouvy. Rozdílné
je pojetí angloamerické, podle kterého může být originárním nabyvatelem práva autorského ze
zákona i osoba právnická 45. Je tomu tak z důvodu, že angloamerická koncepce vychází, narozdíl
od kontinentální46, jež chrání autorské právo jako právo tvůrčí, nikoliv právo hospodářské, z
47
myšlenky, že je nutno chránit investici do stvoření nehmotného statku
. Klade tedy důraz na

ochranu autorského práva jako práva hospodářského.
Autoři dále mohou na tomtéž díle pracovat společnou tvůrčí činností a pokud takto vznikne dílo,
u něhož jednotlivé příspěvky spoluautorů nenaplňují samostatně pojmové znaky autorského díla a
nelze je tedy od spoluautorského díla oddělit a samostatně užít, jedná se o spoluautorské dílo dle
ust. §8 AZ. Autorské právo ke spoluautorskému dílu náleží všem spoluautorům společně a
nerozdílně v rozsahu majetkových i osobnostních práv, což se projevuje i v právu

40

TELEC, Ivo. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4,
str. 586.
41
§2 odst.4 AZ.
42
TELEC, Ivo., cit 40, str. 586.
43
CHALOUPKOVÁ, Helena, cit. 23, str. 7.
44
TELEC, Ivo., cit 40, str. 92
45
CHALOUPKOVÁ, Helena, cit. 23, str. 21
46
Ke kontinentální tradici autorského práva také Důvodová zpráva 121/2000 k zákonu č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů v části „Odůvodnění hlavních principů právní úpravy“
47
TELEC, Ivo., cit 40, str. 92
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se spoluautorským dílem nakládat, kdy pro nakládání je zapotřebí jednomyslnosti rozhodování
spoluautorů.

4.3. Autorské právo, jeho vznik a obsah

Česká právní úprava vychází z tzv. principu neformálnosti vzniku autorského díla, tedy “právo
autorské k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné
podobě“48. Toto samozřejmě platí pouze za předpokladu, že jsou naplněny pojmové znaky
autorského díla. Neformálnost tedy spočívá v tom, že není ke vzniku autorského práva k dílu
potřeba žádných formálních skutečností, stejně tak není potřeba formálních skutečností pro to, aby
bylo možno se dovolat ochrany autorského práva, narozdíl např. USA, kde je nutno za účelem
dovolání se soudní ochrany proti porušení autorských práv před zahájením řízení registrovat
„copyright” u United States Copyright Office49. Pokud autorské právo vznikne, nemá pak na jeho
existenci vliv skutečnost, zdali věc, jejímž prostřednictvím bylo autorské dílo vyjádřeno, stále
existuje, pokud tedy dojde k jejímu zničení, autorské právo k dílu stále existuje. Tento princip,
obsažený v § 9 autorského zákona vyjadřuje, že předmětem ochrany dle autorského práva jsou
pouze nehmotné výsledky tvůrčí činnosti autora. Hmotný nosič, na němž je autorské dílo
zachyceno je pak předmětem práv věcných.
Autorské právo dle ust. §10 AZ zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková.
Toto rozdělení způsobuje, že určitá práva mohou být spojena pouze s osobou autora, autor se jich
nemůže platně vzdát a jejich trvání je omezeno pouze na dobu života autora. Tato práva jsou
vyjmenována v ust. §11 AZ a patří mezi ně především právo rozhodnout o zveřejnění díla, práva
osobovat si autorství a právo na nedotknutelnost díla. Přestože jsou tato práva vázána na život
autora, lze se i po jeho smrti domáhat ochrany proti užití díla, které by snižovalo jeho hodnotu,
případně se lze domáhat ochrany v případě, kdy by si po autorově smrti někdo k dílu osoboval
autorství. K uplatňování této ochrany je však aktivně legitimována pouze omezená skupina osob,
jež jsou vyjmenovány v ust. § 11 odst. 5 a jsou jimi osoby blízké, kolektivní správci či osoby
sdružující autory.

48
49

§9 odst.1 AZ
Copyright
basics,
copyright.gov,
https://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf.

[online].
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[cit. 05.06.2019],

Dostupné

z:

Výlučná práva majetková dle §12 AZ spočívají v oprávnění autora své autorské dílo užít. Autor
takto může své dílo užít sám nebo může smluvně udělit oprávnění k výkonu těchto práv. Obdobně
jako práva osobnostní se autor těchto práv nemůže vzdát ani je nemůže převést50, autor však může
udělit oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) dalším osobám. Pokud autor takto udělí
oprávnění jiné osobě, jeho práva nezanikají, pouze mu vzniká povinnost strpět zásah do práva dílo
užít v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy 51. Osoba odlišná od autora může také bez svolení autora
jeho autorské dílo užít v případech stanovených AZ, a to například v případě užití v rámci volného
užití díla dle §30 AZ, o zákonnou licenci dle §§30a až 39 a v dalších případech zákonem
stanovených52. Jiná majetková práva jsou upravena zejména v §§ 24 a 25 AZ. Tato ustanovení
upravují další výlučná práva autora kromě práva dílo užít, a to právo na odměnu při opětném
prodeji originálu díla uměleckého a odměnu autora v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní
potřebu a vlastní vnitřní potřebu. Výlučná majetková práva se dále od práv osobnostních odlišují
dobou svého trvání, kdy tato práva nezanikají smrtí autora, ale trvají jak po dobu autorova života,
tak i po jeho smrti, a to po dobu určenou zákonem. Obecnou dobou trvání majetkových práv dle
ust. §27 AZ je doba 70 let, jež začíná plynout po smrti autora či jiné osoby uvedené v tomtéž
ustanovení, případně nastane-li jiná zákonem předpokládaná skutečnost.
Ustanovení §12 AZ v odstavci 4 obsahuje demonstrativní výčet – katalog práv (a z nich
vyplývajících různých druhů nakládání s dílem), jimiž se rozumí právo dílo užít. Pod pojem práva
dílo užít tedy spadá především právo na rozmnožování díla dle ust. §14 AZ, dále právo na
rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla dle ust. §15 AZ, právo na pronájem originálu nebo
rozmnoženiny díla dle ust. §15, právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla dle ust. §
16 AZ, právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla dle ust. 17 AZ a dále právo na
sdělování díla veřejnosti dle ust. §18 AZ v nehmotné podobě, přičemž demonstrativní výčet
způsobů sdělování díla veřejnosti je obsažen v ust. §§19 až 23 AZ. V případě, že by bylo třetí
osobou do těchto práv neoprávněně zasaženo, nabízí autorovi autorský zákon prostředky obrany
vyjmenované v §40.

50

§26 odst.1 AZ
§12 odst.2 AZ
52
Např. §§66, 72, 76 AZ
51
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4.4. Licence

Úprava licence sice není pojem přímo obsažený v AZ

53

, souvisí s ním však velmi úzce, neboť je

upravena v občanském zákoníku, který je zákonem obecným k autorskému zákonu. Předmětem
licence je poskytnout oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví osobě odlišné od autora
případně od osoby jíž náleží výkon práv majetkových

54

Možnost udělení licence vyplývá

v kontextu autorského práva z obsahu autorského práva v podobě možnosti autora udělit jiné osobě
smlouvou oprávnění k výkonu práva dílo užít dle ustanovení § 12 odst. 1 AZ. Jedná se tedy o druh
smluvního ujednání, jímž se poskytuje oprávnění k užití jinému v „omezeném či neomezeném
rozsahu“55, Může být tedy ve stejném rozsahu, jako tato práva náleží jejichž držiteli, nebo určitým
způsobem omezena. Je však vždy limitována rozsahem práv, které má poskytovatel licence.
Licence může být udělena dle ustanovení § 2360 OZ jako výhradní, vylučující možnost
poskytovatele udělit tutéž licenci třetí osobě po dobu trvání výhradní licence a, pokud není
ujednáno jinak, zdržet se výkonu práva ke kterému licenci udělil. Výhradní licence ze zákona
vyžaduje dle ustanovení § 2358 odst. 2 písemnou formu. U licence nevýhradní poskytovatel udělit
tutéž licenci třetí osobě oprávněn je, stejně tak je oprávněn vykonávat právo, ke kterému udělil
licenci. V případě, že je tak v licenční smlouvě ujednáno, může nabyvatel licence udělit třetí osobě,
v rozsahu smluveném v licenční smlouvě, oprávnění tvořící licenci – poskytnout podlicenci.
Licence je jako smluvní typ využívána nejen výrobci her k úpravě právních poměrů k jednotlivým
prvkům videoher s tvůrci, ale zároveň vůči hráčům. Hráčům jsou oprávnění (často do velké míry
omezená) k užití videoher udělována nejčastěji pomocí licencí koncového uživatele56. V některých
případech jsou k videohrám poskytována oprávnění pomocí výhradní či nevýhradní licence
počítačového programu oproti licenci koncového uživatele umožňující širší rozsah užití, z důvodu
ochrany investice výrobce hry se tak však často neděje. Licence může mít i podobu open source,
jež umožnuje širší rozsah užití, je však omezena ze své povahy pouze na nekomerční účely.

53

Před kodifikací civilního práva byla úprava obsažena v §§ 46 až 57 AZ a v § 508 až 515 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku.
54
Viz § 2358, resp. § 2371 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
55
§ 2358 odst. 1 zákona č. 12/2012 Sb., občanského zákoníku.
56
Označována často jako EULA – „End user license agreement“
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5. Přístupy k ochraně videoher
5.1. Obecně
Narozdíl od děl literárních a uměleckých, existují videohry pouze zlomek času a prodělávají
mnohem bouřlivější vývoj. Ohledně jejich zařazení do určité kategorie děl a ohledně jejich ochrany
prostřednictvím práv duševního vlastnictví nepanuje všeobecná shoda a v drtivé většině právních
systémů není pojem videoher v rámci práva duševního vlastnictví nijak definován ani není pod
žádné pojmy zákonem výslovně zařazován. Právo duševního vlastnictví, přestože je do jisté míry
upraveno množstvím mezinárodních smluv jako jsou Bernská úmluva o ochraně literárních a
uměleckých děl z roku 1986, Dohodou o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví z
roku 1994 (smlouva TRIPS) a Pařížská úmluva o ochraně práv k nehmotným statkům z roku 1986,
případně předpisy Evropské Unie, se snaží úpravu harmonizovat, není však unifikováno a lze v
něm nalézt rozdíly v právní úpravě. Tato část práce se bude zabývat zařazením videoher do
systému práv duševního vlastnictví a důsledky tohoto zařazení pro jejich ochranu, přičemž kladen
bude důraz především na ochranu dle práva autorského. Ochrana dle práv průmyslových bude
zmíněna pouze okrajově, neboť v rámci videoher hraje méně signifikantní roli.
Problémem, se kterým je nutné se v této části vypořádat, je především absence jakékoliv judikatury
z právního řádu České republiky a na tuto skutečnost také navazující absence literatury týkající se
tohoto tématu. V tomto však Česká republika není ojedinělá, neboť, jak je již výše uvedeno, ve
velkém množství právních řádů judikatura k videohrám neexistuje. Největší rozsah judikatury
k dané problematice tak lze hledat v “kolébce videoher”-USA, dále také v Evropě v zemích jako
je například Francie, Belgie a Německo. Literaturu a judikaturu těchto zemí jsem si dal za cíl
prozkoumat a pokusit se zjistit, zdali by myšlenky v nich obsažené mohly být užity při
zodpovězení otázek týkajících se ochrany videoher v rámci právního řádu České republiky.

5.2. Speciální prvky videoher z pohledu autorského práva

Videohry obsahují velké množství prvků, které samy o sobě vyžadují tvůrčí schopnost autora,
přičemž mezi tyto prvky dle Lipson a Braina 57 patří:
1. „Zvukové prvky:
a) Hudební skladby
b) Zvukové nahrávky

57

LIPSON, Ashley S., Robert D. BRAIN. Videogame Law: Cases, Statutes, Forms, Problems & Materials. 2. vydání.
Durham: Carolina Academic Press. ISBN 9781531001384, str. 54.
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c) Hlas
d) Importované zvukové efekty
e) Interní zvukové efekty
2. Vizuální (video) prvky:
a) Fotografické obrázky (p.e., Giff, Tiff, Jpeg)
b) Digitálně zachycené pohybující se obrázky (p.e., Mpeg)
c) Animace
d) Text
3. Počítačový kód (program) (Zdrojový kód a Objektový (strojový) kód):
a) Herní engine
b) Vedlejší kódy
c) Přídavné moduly - Pluginy
d) Komentáře (Zdrojový kód)
Přičemž videohra může obsahovat další prvky způsobilé ochrany dle autorského práva jako scénář
videohry, její příběh a další literární díla, jednotlivé postavy, choreografie, pantomimy, případně
mapy a architektonická díla.“58
Právě z důvodu, že videohrami dochází ke kombinování mnoha různých prvků, tedy vznikla
otázka, jakým způsobem lze videohry chránit. Mají být videohry chráněny jako počítačový
program, nebo tím dojde k ohrožení ochrany jejích zvukových a vizuálních prvků, které mohou
být vytvořeny jedinečnou tvůrčí činností, případně naopak a co se stane v případě, kdy do dané
“směsi” ještě přimícháme originální poutavý příběh v podobě díla literárního, který dá vzniknout
kultovním postavám? Na danou otázku již existují pokusy o odpověď a stejně tak se tomu bude
věnovat i tato část práce.

5.3. Videohry jako počítačové programy

Klasifikace videoher jako počítačových programů je nejběžnějším přístupem, a to z důvodu, že
vizuální, zvukové a jiné prvky videoher jsou tvořeny samostatnými soubory, přičemž je to právě
počítačový program, který tyto soubory na základě určitých skutečností a interakcí hráče propojuje
a zobrazuje v jednotlivých zařízeních. Takový počítačový program bývá u videoher označován

58

LIPSON, Ashley S., Robert D. BRAIN. Videogame Law: Cases, Statutes, Forms, Problems & Materials. 2. vydání.
Durham: Carolina Academic Press. ISBN 9781531001384, str. 54 (překlad autora).
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jako „videoherní software“ či „herní engine“59. Bez počítačového programu by tedy videohry byly
pouze skupinou souborů, které na sebe žádným způsobem nenavazují a nebyly by žádným
způsobem propojené. Jde tedy o způsob ochrany nebudící mnoho otázek, a to z důvodu, že v drtivé
většině právních systémů se jedná o jeden z uznávaných a běžně užívaných způsobů ochrany
videoher. Země, jako jsou například Belgie, Brazílie, Dánsko, Egypt, Francie, Německo, Indie,
Japonsko, Jižní Afrika, Švédsko nebo USA60 stále respektují, že počítačový program je
integrálním prvkem videoher, avšak obdobná, v některých případech i větší důležitost, je
připisována i dalším prvkům videoher. V některých zemích jsou videohry dodnes považovány
primárně za počítačové programy. Těmito zeměmi jsou Argentina, Kanada, Čína, Izrael, Ruská
Federace, Singapur, Španělsko či Uruguay61. Je však nutno podotknout, že videohry jsou za
počítačové programy považovány primárně, zároveň však jsou videohry považovány v mnoha
ohledech za komplexní díla, která mohou obsahovat prvky hodné samostatné autorskoprávní
ochrany, a to včetně děl audiovizuálních. Vzhledem k tomu, že role počítačových programů
v klasifikaci videoher je všeobecně uznávána a existují rozdíly především v pohledu na její
signifikanci, bude se tato část zabývat především pohledem na přístupy k této ochraně a
odůvodněním proč tomu tak bylo a stále je.
Klasifikace videoher primárně jako počítačových programů vychází historicky z myšlenky, že
ostatní prvky obsažené v počítačové hře nejsou dostatečně originální a nenaplňují pojmové prvky
autorského díla. Je to právě počítačový program, který určuje celkových chod videohry, jak se
zvukové a vizuální prvky zobrazí a je tedy dominantním prvkem videohry hodným ochrany.
Přičemž k tomuto výkladu se v historii připojily například německé soudy v případech „Pengo“ 62
a „Donkey Kong Junior“63, u kterých bylo soudem shledáno, že se jedná o dílo vývojáře, které „je
určeno k jednoduché hrací aktivitě, která nevyžaduje více než pozornost a postřeh“64.
Audiovizuální prvky tedy nebyly shledány za originální ani pro kvalifikaci stěžejní a nadto dle
závěru soudu je nebylo možné kvalifikovat jako audiovizuální dílo, jelikož jsou jako důsledek
interaktivity proměnlivé.

59

Ramos, A., López, L., Rodríguez, A., Meng, T., Abrams, S., The Legal Status of Video Games: Comparative
Analysis in National Approaches, WIPO, [online], 2013 [cit. 10.06.2019], str. 12 bod 15., Dostupné z:
https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf
60
Ramos, A., López, L., Rodríguez, A., Meng, T., Abrams, S., cit. 61, str. 11, bod 14
61
Ramos, A., López, L., Rodríguez, A., Meng, T., Abrams, S., cit. 61, str. 11 bod 14.
62
Rozhodnutí OLG Frankfurt am Main ze dne 13.06.1983, GRUR 753.
63
Rozhodnutí OLG Frankfurt am Main ze dne 21.06.1983, GRUR 757.
64
„simple play aktivity which requires no more than attention a reflex actions“ (překlad autora), k tomu
STAMATOUDI, Irini A. Copyright and multimedia products: a comparative analysis. New York: Cambridge
University Press, 2002. ISBN 0521808197., s. 174
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Dané zdůvodnění lze jistě považovat za logické, neboť u videoher především z první a druhé éry65
nebyla umělecká propracovanost na vysoké úrovni. Pokud si tedy představíme například hru
„Spacewar!“ nebo například „Pong“ lze pochopit, že několika pixelům pohybujícím se na
obrazovce, nelze přiznat autorskoprávní ochranu, jelikož nesplňují pojmové znaky autorského
díla. Na druhé straně však výsledek tvůrčí činnosti autora-programátora, který vytvořil originální
počítačový program, jež umožňuje, aby se tyto pixely na základě instrukcí hráče pohybovaly,
autorským dílem je.
Ruku v ruce s technickým vývojem zařízení na hraní videoher však docházelo ke zvyšování
standardů originality a propracovanosti audiovizuálních prvků videoher a zároveň k rozšiřování
užití tzv. „middleware“ - tedy počítačových programů-herních enginů, které nebyly vytvořeny
přímo pro jednu hru, ale jako počítačový program, který je používán pro více videoher najednou.
Mezi nejznámější enginy patří například CryEngine
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, Unity 67, Unreal Engine 68 a Source 69. Pro

tyto enginy je typické, že není složité k nim získat licenci a vytvořit hru na základě tohoto enginu
může prakticky každý, často výměnou za příslib tzv. royalties
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z vytvořené videohry. Tento jev

nemá vliv na ochranu videoher v rovině ochrany proti velké škále neoprávněných užití proti
osobám, které nemají k tomu určitému hernímu enginu licenci, případně mají pouze licenci
koncového uživatele, jelikož licence umožňuje výrobci videohry v rámci ochrany typicky71 výkon
práva proti neoprávněným zásahům. Ochrana je však nedostatečná v případech, kdy licenci ke
stejnému enginu má velké množství osob, a může tedy vzniknout velké množství videoher, které
jsou v prvku počítačového programu víceméně identické. Výrobci videohry, která byla v rámci
stejného enginu okopírována někým jiným, by tedy nebyla poskytnuta dostatečná ochrana
v případě, kdy by se ochrana videoher omezovala na ochranu jako počítačového programu, jelikož
takovéto dva „klony“ hry by od sebe po právní stránce nic neodlišovalo, jelikož jejich rozhodný
prvek by byl stejný72. Zde samozřejmě nutno podotknout, že „middleware“ není typické kopírovat
identicky a u každé hry jsou určité části kódu tohoto programu upraveny přímo na míru té určité
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K tomu viz bod 1.1 této práce.
https://www.cryengine.com/user/registration
67
https://unity.com/
68
https://www.unrealengine.com/en-US/
69
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Main_Page
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Nikoliv jednorázová odměna za licenci, ale odměna z opětovného užití, odvíjející se například od počtu prodaných
kusů videohry, případně od příjmů z prodeje, apod.; k tomu např.: https://www.cryengine.com/user/registration
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Toto záleží na obsahu licence.
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Zde jde o hypotetickou úvahu, v realitě by byly následky vytvoření klonu nejspíše jiné, jelikož licence k hernímu
enginu typicky zakazují porušování práv duševního vlastnictví třetích osob
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videohře, pro kterou jsou užity. Dále je dlužno uvést, že ne všichni výrobci videoher využívají
middleware pro své videohry, tudíž smyslem uvedeného není skutečnost, že ochrana videoher jako
počítačových programů je špatným způsobem ochrany, nýbrž že užití tohoto způsobu ochrany je
ve vakuu a nerespektováním ostatních prvků videoher by mohlo dojít k absurdním situacím.
Výše uvedené a další skutečnosti se tedy postupem času projevily a od přístupu ochrany videoher
striktně jako počítačových programů bylo ve státech, kde lze najít judikaturu k ochraně videoher,
upuštěno. Vzhledem k tomu, že v této části byla užita judikatura německá, stojí za zmínku, že
k překonání rozhodnutí Pengo a Donkey Kong Junior došlo v roce 1992
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. Další skutečnosti a

judikatura ohledně změny přístupu a odůvodnění této změny následují v další kapitole týkající se
přístupu k videohrám jako audiovizuálním dílům.

5.4. Videohry jako audiovizuální díla
Právní úprava audiovizuálních děl v České republice je soustředěna především na díla filmová a
kinematografická, což vyplývá z většiny autorskoprávní literatury, která se soustředí právě na tato
díla. Určitý náhled do problematiky kvalifikace videoher může poskytnout zákon č. 496/2012 Sb.,
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů, který v §1 uvádí,
že upravuje “povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních
děl” a v důvodové zprávě k §2 bodu b) uvádí videohry jako tzv. interaktivní audiovizuální díla.
Nicméně v zákoně samotném, ani v důvodové zprávě nelze najít žádnou další informaci či zmínku
o těchto interaktivních audiovizuálních dílech, ani o jakémkoliv praktickém dopadu tohoto
zařazení. Dále je dlužno podotknout, že zákon o audiovizi je předpisem práva veřejného, tudíž
nelze u daného pojmu předpokládat přesah do práva civilního, lze však dojít závěru, že
zákonodárce nad videohrami v souvislosti s audiovizuálními díly uvažoval.
Určitý náhled do problematiky audiovizuálních děl mimo jejich tradiční chápání v právním řádu
nabízí Telec a Tůma, kteří uvádí, že ostatní audiovizuální díla, neboli díla vyjádřená způsobem
obdobným filmu74, jsou „širokou a rozsahem dosti neurčitou a otevřenou třídou děl, která se stále
rozvíjí vzhledem k technickému vývoji záznamové a reprodukční techniky” 75, kde uvažují o
možnostech zařazení dalších děl do této kategorie vedle děl filmových a kinematografických jako
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STAMATOUDI, Irini A. Copyright and multimedia products: a comparative analysis. New York: Cambridge
University Press, 2002. ISBN 0521808197., s. 177
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srov. čl. 2 odst. 1 Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886.
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TELEC, Ivo., cit 40, str. 589
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např. děl videografických či multimediálních zachycených na interaktivních kompaktních discích
nebo obdobných nosičích 76. Tento multimediální obor je nutno zkoumat nejen podle zákonných
ustanovení o audiovizuálních dílech, ale také drobnohledem právní úpravy zpracování, děl
souborných, a spoluautorství a každé takové dílo je nutno posuzovat jednotlivě 77.
Právní úprava dle českého právního řádu je sice uzpůsobena více tradičním audiovizuálním dílům,
z jejího znění však lze dovodit, že je založena na bezformálnosti vzniku autorského díla a
nezávislosti autorského práva na hmotném substrátu78. Audiovizuální díla jsou sice upravena
speciálně, avšak z ustanovení §62 lze vyčíst, že jde o ustanovení technologicky neutrální, tedy
v případě, kdy přijde nová, zákonodárcem nepředvídaná technologie, bude možno díla vzniklá
užitím této technologie také subsumovat po pojem audiovizuálního díla.
Jako problém se při zařazení videoher pod pojem audiovizuálního díla může jevit, že český
autorský zákon vyžaduje, aby audiovizuální dílo „sestávalo z řady zaznamenaných souvisejících
obrazů”, což není v případě videoher možné, jelikož videohra nepracuje na stejném systému jako
dílo kinematografické, či dílo filmové, které stačí spustit a „řada zaznamenaných souvisejících
obrázků” pak pracuje bez jakékoliv další interakce. Narozdíl od toho je u videoher v drtivé
většině79 případů nutná ke zobrazení obrázků interakce hráče, tudíž existují názory, že nejde o
zaznamenané související obrázky, ale jde de facto o související obrázky. Souvislá řada z nich je
vytvářena pouze na základě interakce hráče v reálném čase. Na daný proces však může existovat
i jiný pohled, podle kterého se zachycení videohry dá považovat za záznam, pouze mnohem
složitější než například u díla kinematografického, které je tvořeno řadou obrazů, jež jsou
absolutně dané.
Pokud bychom si hypoteticky kinematografické dílo představili jako řadu, byla by to řada, která
by vypadala následovně: Obraz 1, obraz 2, obraz 3, obraz 4, atd., tyto obrazy po sobě následují,
jelikož byly po sobě zaznamenány např. natáčením pomocí zařízení, které je k tomu způsobilé,
jako například kamery či následně střihem.
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Pokud bychom si představili videohru jako řadu, řada by vypadala podobně: Obraz 1, obraz 2,
obraz 3, obraz 4, v tomto případě po sobě obrazy po sobě také následují, jelikož program v zařízení,
na kterém je hra hrána, dá v určitou chvíli instrukci, aby se načetl určitý audiovizuální soubor, jde
tedy o určitou sekvenci či řadu, která je vývojářem předvídána a nějakým způsobem
zaznamenána80. Rozdíl zde však je v tom, u kinematografického díla tato řada bude vždy obraz 1,
obraz 2, obraz 3, atd., kdežto u videohry se lze v jakémkoliv bodu řady tedy z obrazu 1, obrazu 2,
obrazu 3, atd. vydat jinou řadou, jako například obraz 1, obraz 2, obraz 2a, obraz 2b, obraz 2c až
například obraz 2z a v této řadě se lze zároveň vrátit do řady původní, tedy z obrazu 2b lze přejít
na obraz 3. V rámci videohry jde tedy spíše než o jednu řadu, o velké množství těchto řad
propojených do sítě řad. Většina těchto řad připomínajících síť je však definována předem
výrobcem hry, který tuto pomyslnou síť vytvořil (upletl), přičemž možnosti hráče spočívají pouze
v možnosti pohybovat se po jednotlivých vláknech této hypotetické sítě. Otázku by zde však
vzbuzovaly komplexní virtuální světy, u kterých by tato hypotetická síť připomínala jednolitou
plochu, jelikož hráčům nabízí rozhodnutí víceméně v každém okamžiku hry, což tedy způsobuje,
že v každém bodu pomyslné řady může vzniknout nespočet dalších řad, respektive vláken této sítě.
I v tomto případě však jde o situaci, kterou lze popsat jako sekvenci obrazů předvídanou vývojáři
hry a zaznamenanou, stále by se tak dle mého názoru jednalo pro účely posouzení
v autorskoprávním kontextu o řadu souvisejících obrazů, kterou vývojář videohry zaznamenal (viz
možný výklad výše).
Pro pojem zaznamenání v autorském zákoně definice není a ze zákona výslovně nevyplývá, že by
byl záznam omezen pouze na formu záznamu jako kinematografická či filmová díla. Zákon hovoří
o tzv. „prvotním záznamu díla”, čímž se rozumí „fixní zachycení audiovizuálního díla do jeho
technického nosiče”81. Pokud tedy dojdeme k názoru, že práce vývojáře hry je úmyslná a při jejím
vytváření vývojář svou činností předvídá jednotlivé sekvence hry tak, jak by po sobě měly
následovat, dojde jejím vytvořením právě k „fixnímu zachycení”, tedy k zaznamenání. Toto až na
výjimky82 znamená, že hráč nemůže svou činností zobrazit sekvenci, která nebyla vývojářem
předvídána, tedy zaznamenána prostřednictvím propojení jednotlivých dat hry. Právě kvůli těmto
výjimkám je nutno posuzovat každý případ jednotlivě, nicméně na základě výše uvedeného dle
mého názoru není aplikace úpravy audiovizuálního díla na videohry úplně vyloučena.
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Uložena na datovém nosiči v podobě datových souborů a propojena v řadu instrukcemi (programem), který určuje,
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Problémy v definování videoher jako děl audiovizuálních činí především jejich interaktivita, tedy
že nejsou svou povahou určeny k tomu, aby byly ukazovány či promítány a pasivně konzumovány,
avšak spoléhají na aktivitu a interakci s hráči83. Názor, že videohry nemohou být kvůli své
interaktivitě audiovizuálními díly, vyslovil například Edelman, který tvrdí, že na díla, která
sestávají pouze z fragmentů pohybujících se obrazů, se úprava audiovizuálních děl nevztahuje,
pokud nedosahují dostatečný stupeň spojitosti84, přičemž interaktivita díla tuto spojitost do značné
míry omezuje. Ohledně dopadu interaktivity na možnosti zařazení videoher pod audiovizuální díla
však existuje bohatá literatura a judikatura, která interaktivitu za překážku spojitosti nepovažuje a
výše popsanou hypotézu videohry jako sítí řad zaznamenaných spolu souvisejících obrazů
podporuje.
V USA, stejně jako v České republice, neexistuje explicitní autorskoprávní úprava videoher.
Ohledně klasifikace videoher jako audiovizuálních děl zde však již však dlouhou dobu existuje
bohatá judikatura. Jedním z příkladů může být věc „Midway Mfg Co v. Artic International Inc“85.
Žalovaný prodával plošné spoje, které mohly být užity v arkádových automatech, přičemž jeden
z nich byl kopií hry s „Galaxian“ a pouze zvyšoval rychlost této hry a ve druhém byly uloženy
soubory, které velmi blízce připomínaly zvuky a obrazy ze hry žalovaného pod názvem „Pac–
Man“ a žalovaný se domáhal ochrany svého autorského práva. Soud se v tomto případě zabýval
otázkou, zdali mohou dané plošné spoje být audiovizuálním dílem. K tomu bylo nutné vyložit
pojem „řada souvisejících obrazů“ 86, která může u videoher být problematická z důvodu, že řada
se při každém hraní mění. Soud se však rozhodl s ohledem na svou dřívější rozhodovací praxi
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vzhledem k tomu, že Copyright Act by měl být ve výkladu flexibilní tak, aby bylo možné pokrýt
nové technologie a nebylo nutné jej příchodem nové technologie kazuisticky měnit, že vyloží tento
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pojem šířeji jako „sadu obrazů zobrazením připomínající celek“.88 Soud se v tomto případě taktéž
zabýval interaktivitou hry a s tím spojenou rozdílností každého jejího zobrazení v porovnání
s tradičními audiovizuálními díly a uzavřel, že jsou zde určité možnosti, které hráč má při
ovlivňování zobrazující se „sady souvisejících obrazů“, nicméně hráč nemůže vytvořit sadu
souvisejících obrazů, kterou vývojář hry nepředvídal 89.
Významným případem zabývajícím se problémem audiovizuálních děl je též případ „Midway Mfg
Co v. Dirkschneider“ 90, ve kterém se soud zabýval otázkou, zdali videohra splňuje požadavek
dostatečně permanentní fixace. Zde je nutno podotknout, že Copyright Act pro fixaci vyžaduje,
aby dílo bylo dostatečně permanentní, aby mohlo být vnímáno po dobu delší, nežli je jeho přenos.
91 92

Soud se zabýval otázkou, zdali videohra zaznamenaná na plošných spojích může splňovat

podmínku permanentní fixace. Došel pak k názoru, že skutečnost, že toto audiovizuální dílo
nemůže být zobrazeno bez zařízení k tomu určenému nevylučuje, aby dílo mohlo být vnímáno po
dobu delší, než je jeho přenos. Videohra je tedy fixována na plošném spoji, a proto může být
považována za audiovizuální dílo. K tomuto závěru je však nutno podotknout, že zákon Spojených
států amerických výslovně takovouto širokou úpravu fixace 93 obsahuje a s ní spojenou
argumentaci není bez dalšího možné užít v rozdílných právních řádech, jelikož formální nároky
na fixaci se mohou lišit.
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Dalším zajímavým rozhodnutím zabývajícím se videohrami je rozhodnutí Stern Elecs. v.
Kaufmann94, ve kterém se soud zabýval nejen možností klasifikace videoher jako audiovizuálních
děl, ale také vztahu ochrany počítačových programů a audiovizuálních děl a možnosti koexistence
jejich ochrany, když jsou obsaženy ve stejném díle. Argumenty ohledně možnosti klasifikace
videoher jako audiovizuálních děl byly v tomto případě velmi podobné argumentům výše
uvedeným, tedy že videohry, přestože jsou ovlivňovány interakcí, jsou do velké míry při každé hře
podobné a její prvky jsou predefinovány výrobcem hry, a to od vzhledu lodě, kterou hráč ovládá,
přes budovy a prostředí, ve kterém se hráč pohybuje, až po zvukové efekty. Při každém hraní se
tedy velká část obrazů a zvuků opakuje, díky čemuž lze videohru považovat za audiovizuální dílo.
V části zabývající se vztahem ochrany videohry jako počítačového programu a audiovizuálního
díla soud došel k závěru, že skutečnost, že počítačový program a audiovizuální dílo jsou obsaženy
v jednotlivých prvcích videohry, nevylučuje ochranu dle jednoho z těchto prvků, a přirovnal
videohru ke kombinaci hudební skladby a zvukové nahrávky. U videoher jsou nejprve vytvořeny
audiovizuální prvky a ty jsou poté spojeny pomocí počítačového programu a společně uloženy na
nosič dat tak, aby mohly být audiovizuální prvky konzumovány. Výsledný produkt, který takto
vznikne, pak musí naplnit pojmové znaky díla, což se dle názoru soudu stalo. 95
Definice audiovizuálního díla se v rámci právních řádů často liší, což při porovnávání právní
úpravy a judikatury samozřejmě činí problémy při aplikaci na právní řády jiné. Jak je však již
uvedeno výše, tato skutečnost a priori nevylučuje použití argumentace tak, jak je uvedena v
zahraniční judikatuře, v českém právním řádu. Pokud tedy určitý právní řád označuje
audiovizuální dílo jako „film“ a popisuje jej jako „pohybující se obraz,“ činí to značné problémy
nejen při porovnání s úpravou České republiky ale i při porovnání s např. Německem, kde zákon
nazývá jiná audiovizuální díla jako „pohybující se obraz” a definuje jej jako „sekvenci obrazů a
zvuků” a dále rozlišuje mezi díly kinematografickými a „pohybujícími se obrazy”. 96 V USA je za
audiovizuální dílo považována „řada souvisejících obrazů” 97 a obdobných příkladů by mohlo být
užito mnoho, včetně úpravy unijní ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze
dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního
94

Rozhodnutí United States Court of Appeals for the Second Circuit ze dne 20.01.1982 ve věci Stern Electronics,
INC., Plaintiff-Appellee, v.Harold Kaufman d/b/a Bay Coin, et al., Defendants, And Omni Video Games, Inc.,
et al., Defendants-Appellants, 669 F.2d 852, 856 (2d Cir. 1982).
95
Rzhodnutí 669 F.2d 852, cit. 96
96
Autorský zákon (Urheberrechtsgesetz) ze dne 9 září 1965 (Spolková sbírka zákonů I p. 1273), ve znění Článku 1
zákona ze dne 1.září 2017 (Spolková sbírka zákonů I p. 3346), článek 95.
97
US Copyright Act, §101
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vlastnictví souvisejících s autorským právem označující film za „pohyblivou obrazovou sekvenci“.
Předpisy autorského práva by však měly být přijímány s vědomím, že vývoj, především ten
technologický, nelze efektivním způsobem předjímat, tudíž jsou připravovány se značnou mírou
obecnosti a technologické neutrality. Pokud by tedy české soudy v budoucnu rozhodovaly o
aplikaci úpravy, měly by se s výše uvedenou argumentací vypořádat, neboť právě autorský zákon
ve své důvodové zprávě uvádí, že je dochází „ke sladění národních úprav v souvislosti s rozvojem
jednotného trhu a nových technologií“ a snaží se být komplexní normou „odpovídající vysokému
standardu ochrany práv duševního vlastnictví“ 98. Pokud tedy zákonodárce s aplikací zákona sice
výslovně nepočítá, avšak daná aplikace není v rozporu se zákonem a je odůvodněna zvýšením
standardu ochrany práv, a takto je to, dle mého názoru a dle výše uvedené argumentace s aplikací
úpravy audiovizuálních děl na videohry, měl by k tomu soud přihlédnout.
Jsou to právě kinematografická a filmová díla, kterými bývá argumentováno, proč by videohry
neměly být považovány za audiovizuální díla. Na závěr této části je tedy dále dlužno dodat, že ke
značnému vývoji dochází i v průmyslu filmovém a pomyslný rozdělovník, který by dříve byl velmi
jasně zřetelný, začíná být více a více rozmazaný. Pro demonstraci lze například uvést jeden
z recentních dílů seriálu/minisérie „Black mirror“, jenž svým divákům nabízí alternativní dějové
linie a alternativní zakončení závisející na tom, jaká rozhodnutí diváci v průběhu sledování učiní.
Málokdo by asi rozporoval, že jde o dílo audiovizuální, ale vycházeje z připomínek, kterým je
vystaveno zařazení videoher do kategorie audiovizuálních děl, zejména, že jde o dílo interaktivní
a není zaznamenáno do řady spolu souvisejících obrazů, vzniká řada otázek. Není tedy dílo
vytvářeno rozhodnutími hráče? Jaký je rozdíl mezi uvedeným dílem seriálu a například videohrami
z žánru tzv. „telltale“ v nichž hráč především konzumuje příběh a interaktivita je velmi
sporadická? Lze vůbec nějakým způsobem objektivně nastavit laťku interaktivity? Mým názorem
je, že u předmětného seriálu stejně jako u videoher, laťku nastavovat není nutno, jelikož,
s odkazem na v této časti obsaženou argumentaci, interaktivita nezapříčiňuje překážku pro to, aby
dílo mohlo být považováno za audiovizuální. Pokud tedy půjde o film sloužící pouze k pasivnímu
přehrání, interaktivní díl seriálu, jednoduchou videohru či komplexní virtuální svět s nepřeberným
množstvím možností, vždy půjde o zaznamenanou řadu spolu souvisejících obrazů, neboť stejně
tak jako režisér filmu chtěl zachytit určitou scénu, režisér uvedené epizody seriálu Blackmirror se
rozhodl zachytit určitou scénu, ale učinil tak několikrát a s alternativními zakončeními a dal
divákům šanci ovlivnit, jaká z nich se jim zobrazí. Stejně jako u předchozích dvou režisérů tomu
98

Důvodová zpráva k zákonu č. 121/2000 Sb., autorský zákon, bod: Nezbytnost navrhované právní úpravy v jejím
celku
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bude i u videohry, výrobce videohry se rozhodne, že ve videohře budou probíhat určité scény a
hru takto vytvoří. Každý z těchto principů samozřejmě má svá specifika, princip je však, dle mého
názoru v mnoha ohledech podobný, resp. téměř identický.
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5.5. Videohry jako souborná díla/databáze
Některé právní systémy, jak je patrno z kapitoly 5.3, považují videohry primárně za počítačový
program, přičemž nevylučují autorskoprávní ochranu dalších prvků videohry. Mohla by se nabízet
také varianta, že by byly videohry chráněny jako souborné dílo, kterým může být i databáze,
s jehož prvky je pracováno pomocí počítačového programu. Problémem při užití této klasifikace
99
však je, že nejde o díla, která by byla na sobě nezávislá
. Navíc jsou u videoher využívány

primárně prvky zvukové a vizuální (které mohou či nemusí být autorskými díly), jež jsou daným
způsobem uspořádány právě pro účely vytvoření celku. Tento celek má podobu série obrazů
vyvolávajících dojem pohybu - videohry. Tvůrčí činnost tedy u videoher spočívá ve vytvoření
tohoto celku, což se více blíží definici audiovizuálního díla dle ustanovení § 62 odst. 1 AZ. Na
druhé straně tvůrčí činnost u souborných děl spočívá v jedinečném uspořádání, jde tedy primárně
o toto uspořádání a tvůrčí činnost autora nedosahuje dále. Naproti tomu, jak je výše uvedeno,
“audiovizuální díla bývají považována za kvazisouborná díla kvalitativně vyšší tvůrčí formou, a to
i v důsledku obvykle vyšší tvůrčí úrovně uspořadatelsko-zpracovatelské autora audiovizuálního
díla oproti úrovni tvůrčí činnosti uspořadatele souborného díla” 100. U videoher se lze domnívat,
že tvůrčí činnost spočívající v uspořádání je oproti databázím či souborným dílům nepochybně
vyšší, v některých případech by bylo možno dokonce i uvažovat nad tím, že tvůrčí činnost
uspořadatelsko-zpracovatelská je vyšší než u díla audiovizuálního. Důvody k tomuto tvrzení
uvádím v předchozí kapitole, kdy u typických audiovizuálních děl autor vytvoří lineární dílo –
jednu dějovou linii, přičemž u videoher musí být dílo uspořádáno do několika dějových linií tak,
aby reagovaly na interakci s hráčem. Pohled na klasifikaci videoher jako děl souborných je tedy
odůvodněný, nicméně by mělo na videohry být použito ustanovení speciální, tedy ustanovení o
audiovizuálních dílech, nikoliv ustanovení o dílu souborném, a to právě z důvodu vyšší úrovně
tvůrčí činnosti. Obdobnou argumentaci lze užít i ve vztahu k databázím101, jelikož definiční znaky
databází a děl souborných se do značné míry překrývají.
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§ 2 odst. 5 AZ, § 5 odst. 2 AZ
TELEC, Ivo., cit 41
101
§ 88 AZ
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5.6. Shrnutí a praktické dopady klasifikace
Jako shrnutí této kapitoly dle mého názoru velmi dobře slouží rozhodnutí Nintendo Co. Ltd v. PC
Box Srl a 9Net Srl, C-355/12 102, které se od rozhodnutí doposud v této práci uvedených liší tím,
že jde o rozhodnutí Soudního dvora EU, dotýká se tak i právního řádu České republiky. Soud
v tomto rozhodnutí určil, že autorskoprávní ochranu videoher nelze omezit na ochranu jako
počítačového programu, jelikož videohra sestává z celé řady prvků, které jsou hodny
autorskoprávní ochrany a tyto prvky by tedy měly být náležitě chráněny103. Rozhodnutí přitom při
výčtu prvků výslovně uvádí prvky grafické a zvukové; jsou to právě grafické a zvukové prvky,
které běžně tvoří audiovizuální díla. Rozhodnutí tedy je kompatibilní s myšlenkami
prezentovanými v předchozím bodu.
K danému rozhodnutí přednesla stanovisko generální advokátka Eleanor Sharpston. V tomto
stanovisku uvedla mimo výše uvedené, že ochrana počítačových programů je slabší, nežli ochrana
duševních výtvorů obecně, a pokud od sebe nelze počítačový program s dalšími prvky oddělit, je
nutné přiznat vyšší standard ochrany. 104

5.6.1. Výhody a nevýhody klasifikace videoher prostřednictvím počítačových programů

Klasifikace videoher jako počítačových programů nabízí velkou škálu výhod. Na počítačový
program se dle ustanovení § 66 odst. 7 AZ nevztahuje většina zákonných bezúplatných licencí,
s výjimkou úřední zákonné licence dle § 34 písm. a) a zákonné licence pro dočasné rozmnoženiny
dle ustanovení §38a odst. 1) písm. a) AZ. Oproti jiným autorským dílům se tedy na počítačové
programy vztahuje velmi odlišný režim právní ochrany. Autor má právo sám užívat a udělovat
jiným svolení k užití počítačového programu i v případech, které by u jiného druhu autorských děl
byly možné i bez svolení autora. Výše uvedený rozsah práv nositele výlučných práv
z počítačového programu nemůže být omezen, jelikož je dán unijní úpravou obsaženou ve
Směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009. Směrnice
neopravňuje členské omezit práva nositelů výlučných práv nad rámec článků 5 a 6 této směrnice.
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Rozsudek Soudního dvora EU (čtvrtého senátu) ze dne 23. 1. 2014, ve věci C-355/12 Nintendo Co. Ltd., Nintendo
of America Inc., Nintendo of Europe GmbH – PC Box Srl, 9Net Srl, bod 23
103
Rozsudek C-355/12, cit. 102, bod 23
104
Stanovisko Generální Advokátky Eleanor Sharpston přednesené dne 19. září 2013 ve věci C-355/12 Nintendo Co.
Ltd., Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH – PC Box Srl, 9Net Srl, bod 35.
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105

Tento odlišný právní režim počítačových programů je s ohledem na rozsah práv nositele práv

pro výrobce videoher velmi atraktivní.
Na straně druhé je nutno uvést, že právní úprava počítačového programu je specifická tím, že
vylučuje možnost omezení užití počítačového programu oprávněným uživatelem (především ve
spojení s rozmnožováním počítačového programu), která mohou být pro ochranu počítačového
programu nežádoucí. Zároveň jsou však jsou pro jeho užití nezbytná. Stejně jako je tomu u jako
rozsahu práv nositele výlučných práv, jsou tato omezení dána unijní úpravou v téže směrnici a
členské státy nemohou práva povolit omezení práv oprávněného uživatele nad rámec směrnice.
Jedná se především o práva oprávněného uživatele uvedená v ust. §66 odst. 1, na jejichž základě
do autorského práva nezasahuje ten, kdo:
„a) rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li to
nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu, činí-li tak při
zavedení a provozu počítačového programu nebo opravuje-li chyby počítačového programu,
b) jinak rozmnožuje, překládá, zpracovává, upravuje či jinak mění počítačový program, je-li
to nezbytné k využití oprávněně nabyté rozmnoženiny počítačového programu v souladu s jeho
určením, není-li dohodnuto jinak,
c) zhotoví si záložní rozmnoženinu počítačového programu, je-li nezbytná pro jeho užívání,
d) zkoumá, studuje nebo zkouší sám nebo jím pověřená osoba funkčnost počítačového
programu za účelem zjištění myšlenek a principů, na nichž je založen kterýkoli prvek
počítačového programu, činí-li tak při takovém zavedení, uložení počítačového programu do
paměti počítače nebo při jeho zobrazení, provozu či přenosu, k němuž je oprávněn,
e) rozmnožuje kód nebo překládá jeho formu při rozmnožování počítačového programu nebo
při jeho překladu či jiném zpracování, úpravě či jiné změně, je-li k ní oprávněn, a to
samostatně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, jsou-li takové rozmnožování nebo
překlad nezbytné k získání informací potřebných k dosažení vzájemného funkčního propojení
nezávisle vytvořeného počítačového programu s jinými počítačovými programy, jestliže

105

Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 1295 s., str. 721-735
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informace potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení nejsou pro takové osoby dříve
jinak snadno a rychle dostupné a tato činnost se omezuje na ty části počítačového programu,
které jsou potřebné k dosažení vzájemného funkčního propojení.“
Tyto zákonné licence poskytují oprávněnému uživateli možnost rozmnožovat, překládat,
zpracovávat, upravovat či jinak měnit počítačový program, pokud je to nezbytné k jeho uvedení
do provozu a udržování jeho funkce, a pokud jde o jiné odůvodněné případy. Je zde vždy nutno
uvažovat o tom, že se u tohoto zásahu do práv autora počítačového programu uplatní korektiv
tříkrokového testu106 a posuzování nezbytnosti, kdy pro posuzování podmínky nezbytnosti je
107
stěžejní účel a způsob užití uvedený v licenční smlouvě
, je-li uzavírána. Zákon je tedy zde

kogentní a neumožňuje smluvním stranám užití těchto zákonných licencí smluvně vyloučit,
s výjimkou § 66 odst. 1 b), od kterého se lze odchýlit.
U výše uvedených zákonných licencí nelze rozporovat, že mají své opodstatnění a jejich existence
je nutná tak, aby dávala oprávněným uživatelům oprávnění nezbytná k užívání programu.
Zajímavým případem, na kterém lze demonstrovat, že však tato oprávnění mohou působit
problémy, je případ v nedávné době řešený německými soudy „Blizzard Entertainment vs.
Bossland GmbH“108. Jednalo se o odvolání109 proti rozhodnutí Vyššího regionálního soudu v
Drážďanech 110. Společnost Activision Blizzard, Inc., žalovala Společnost Bossland GmbH., která
se zabývala programováním a prodáváním tzv. botů, programů, které jsou schopny za hráče
automaticky provádět určité činnosti jako sbírání surovin, předmětů, případně plnění úkolů. Tyto
boty vytvářela a programovala prostřednictvím klienta hry World of Warcraft. Žalobce tvrdil, že
došlo, mimo jiné, k porušování autorského práva ke hře World of Warcraft, jelikož licence
k videohře byla žalovaným užita k vytváření botů a žalovaný tedy nemůže vytvořit její
rozmnoženinu v počítači.
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„Omezení lze uplatnit pouze v případech stanovených zákonem, užití díla nesmí být v rozporu s běžným způsobem
užití díla a užitím nesmí být dotčeny oprávněné zájmy autora“ viz §29 odst. 1 AZ
107
CHALOUPKOVÁ, Helena, cit. 23, str. 148
108
Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 06.10.2016 ve věci I ZR 2015.
109
Případ byl nejprve řešen ve Spojených státech, německé soudy však rozsudek odmítky vykonat, jelikož by došlo
k porušení veřejného pořádku, jelikož byla žalovanému de facto uložena represivní/exeplární náhrada škody tzv.
„punitive demages“
110
Rozhodnutí Oberlandesgericht Dresden ze dne 20.01.2015 ve věci 14 U 1127/14.
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Žalovaný tvrdil, že mohl videohru na základě zákonné licence do svých počítačů nainstalovat,
jelikož to autorský zákon111 dovoluje. Soud však oponoval tím, že žalovaný společně s
počítačovým programem do počítače nainstaloval-rozmnožil i soubory, v nichž jsou obsažena
audiovizuální data hry, nelze tedy použít ustanovení o vytvoření kopie, případně zkoumání
studování či zkoušení sloužící k provozu počítačového programu, ke kterému je uživatel oprávněn.
Z videohry nelze vytvářet kopie, jelikož to je možno pouze u počítačových programů, nikoliv u
audiovizuálních dat hry. 112
Rozhodnutí v dané věci je významné spíše především ve věci licencování a komerčního užití
licence udělené k nekomerčnímu užití, avšak ve výše popsaném rozsahu se dotýká i
autorskoprávní ochrany videoher, tedy, že při vytváření rozmnoženin videohry nelze mluvit pouze
o rozmnoženině počítačového programu, ale i o rozmnoženině audiovizuálních prvků, jejíž
pořízení zákon dovoluje, pouze pro vlastní potřebu za podmínek v ustanovení § 30 AZ. Toto
ustanovení se však, s ohledem na speciální režim ochrany, na počítačové programy nevztahuje.
S ohledem na výše uvedené tedy ochrana videoher jako počítačových programů představuje
velkou řadu výhod. Ochrana však dle výše uvedeného i řadu nevýhod a děr, které by bylo příhodné
vyplnit, aby byly dostatečně chráněny veškeré prvky videoher.

5.6.2. Výhody ochrany videoher jako audiovizuálních děl

Výhody ochrany videoher jako děl audiovizuálních jsou již v této práci popsány. Jedná se
především o vyplnění nedostatků ochrany videohry tak, jak je poskytována počítačovým
programům. Důvodem je, že neposkytuje ochranu obrazovým, zvukovým a dalším prvkům.
Videohry, kromě počítačového programu, sestávají primárně právě z kombinace těchto prvků a
dohromady s počítačovým programem vytvářejících pohyblivý obraz. Autorský zákon již
v podobě audiovizuálních děl obsahuje speciální ustanovení pro takováto díla, jedná se tedy ideální
způsob vyplnění těchto mezer nevyžadující přijetí nových institutů, pouze rozšiřuje výklad těch
stávajících.
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Článek 69d(3) Autorského zákona Spolkové republiky Německo (Urheberrechtsgesetz) ze dne 9 září 1965
(Spolková sbírka zákonů I p. 1273), ve znění pozdějších předpisů.
BECKENDORF Ingo, Supreme Court rules on bot software, merlin.obs.coe.int [online], [cit. 24.06.2019],
Dostupné z: http://merlin.obs.coe.int/iris/2017/4/article10.en.html
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V souvislosti se zaměřením úpravy audiovizuálních děl především v kontextu děl filmových a
kinematografických se u klasifikace videoher mohou objevit určité problémy ve vztahu k právům
autora-režiséra, právům výrobce prvotního záznamu a právům autorů děl audiovizuálně užitých.
Co se týče autorství u kinematografických děl, je obecně přijímáno, že činnost režiséra je činností
nejvýznamnější a je nejvíce určující pro výsledek. Dalšími velmi významnými činnostmi jsou pak
činnosti kameramana113 a někdy osob, které se zabývají střihem. Kdo by tedy byl autorem videohry
jako audiovizuálního díla? Pojem režisér vychází z režijní činnosti, kterou si u kinematografického
díla dokáže s určitými činnostmi spojit většina lidí. Jaké činnosti to však jsou u videohry? Po vzoru
filmových Oskarů 114 existují i „Herní Oskaři“

115

. Z výsledků je patrné, že cenu za nejlepší hru

s nejlepší režií za rok 2018 si odnesla studia SIE Santa Monica Studio a Sony Interactive
Entertainment116. Tato soutěž nevypovídá o tom, kdo je autorem videoher z právního hlediska či
kdo je nositelem licencí, demonstruje však problém, který může nastat u kontinentálního pojetí
autorství, které náleží pouze fyzickým osobám. Autorem videohry jako audiovizuálního díla by
tedy nemohla být společnost, která hru vyrobila, ale za autora by musela být označena fyzická
osoba, jelikož autorský zákon nedovoluje se od ustanovení § 5 odst. 1 AZ ve spojení s § 63 odst.
1 odchýlit. De iure by tedy byla videohra stejně jako u ostatních audiovizuálních děl autorským
dílem režiséra-fyzické osoby a výrobce videohry-právnická osoba by byla výrobcem prvotního
záznamu audiovizuálního díla. Toto by mohlo mezi výrobcem a režisérem být řešeno smluvní.
Pokud by nedošlo k výslovné úpravě jednotlivých práv a povinností v této smlouvě, výrobce by
měl od režiséra licenci dle právní domněnky obsažené v § 63 odst. 3 a AZ. Obdobná úprava by
platila i pro autory děl audiovizuálně užitých podle § 64 AZ).
Praktické dopady výše uvedeného lze těžko předvídat. Je však důvodné předpokládat, že dopady
by nebyly nijak rozsáhlé. Vztahy mezi režisérem a výrobcem hry by byly řešeny primárně
smluvně, především v podmínkách licence k vytvoření záznamu audiovizuálního díla.
Ze zákona jsou dále výslovně omezena určitá práva režiséra ve vztahu k výrobci prvotního
záznamu. Zákon například u audiovizuálních děl vylučuje možnost režiséra odstoupit od licenční
smlouvy pro změnu přesvědčení, v případě, že se strany nedohodnou výslovně jinak117. Ku
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CHALOUPKOVÁ, Helena, cit. 23, str. 137
Ceny Akademie udělované Akdemií filmového umění a věd
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The Game Awards
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The Game Awards 2018, wikipedia.org, [online]. [cit. 01.07.2019]
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Game_Awards_2018
117
§ 63 odst. 4 AZ
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prospěchu výrobce záznamu je zde i domněnka svolení autora ke zveřejnění, úpravám, zpracování
včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl
dílo na veřejnost pod svým jménem dle § 58 odst. 4 upravující zaměstnanecká díla, kterou je možno
aplikovat přiměřeně. Zákon dále umožňuje výrobci prvotního záznamu díla pomocí domněnky
svolení k dokončení nedokončeného díla dle ustanovení § 58 odst. 5, vztahující se obdobně na díla
audiovizuální, dílo dokončit v případě, kdy by režisér odstoupil od smlouvy před dokončením díla,
případně kdyby vznikly důvodné pochyby o tom, že bude schopen dílo dokončit dle potřeb výrobce
záznamu-producenta. Lze tedy uzavřít, že výše uvedené problémy by byly v praxi řešeny
obdobným způsobem, jako jsou řešeny doposud.
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6. Limitace autorskoprávní ochrany (dichotomie myšlenky a vyjádření)
Předmětem autorského práva je dílo, které je jedinečným výtvorem tvůrčí činnosti autora u tvůrčí
kategorie děl literárních, jiných děl uměleckých a děl vědeckých, v případě počítačových
programů, fotografií a výtvorů vyjádřených postupem podobným fotografii a databází za
podmínek stanovených zákonem jsou to díla, která jsou původní v tom smyslu, že jsou autorovým
vlastním duševním výtvorem, v obou případech vyjádřené navenek v objektivně vnímatelné
podobě. Samotný námět díla sám o sobě či myšlenka, teorie apod., předmětem autorského práva
není118. V autorském právu je tedy kladen důraz na rozdíl mezi vyjádřením díla a jeho funkcí a
dále rozdíl mezi vyjádřením díla a informací. Mezi funkcí, ke které má autorské dílo sloužit a
autorským dílem musí být znatelný rozdíl, ze kterého lze pozorovat tvůrčí činnost autora. Pokud
by dílo pouze plnilo určitou funkci, případně sdělovalo určitou informaci, avšak nebylo tvůrčím
způsobem

zpracováno,

nebyl

by

u

něj

znatelný

rozdíl

mezi

jeho

podkladem-

myšlenkou/funkcí/informací a jeho vyjádřením. Autorský zákon a obecně autorské právo vylučuje
z ochrany myšlenky, funkce či informace. Je tomu tak proto, že nesplňují pojmové znaky díla

119

.

Obdobně se tento princip vztahuje i na práva průmyslová, která chrání tvůrčí činnost technického
charakteru (vynálezy a užitné vzory), průmyslové výtvarnictví (průmyslové vzory), práva na
označení a konstrukční schémata polovodičových výrobků a další120, která vznikají tvůrčí aplikací
myšlenek, nechrání tedy také myšlenky samotné 121. V neposlední řadě je nutno uvést, že samotná
skutečnost, že myšlenku lze od vyjádření oddělit, nezakládá důvod pro to, aby došlo ke vzniku
122
autorskoprávní ochrany, dané vyjádření musí stále být umělecké či vědecké a zároveň jedinečné
.

Při autorskoprávních sporech musí tedy soudy náležitě oddělit myšlenku od způsobu, jakým je
myšlenka zachycena tak, aby bylo možné identifikovat díla, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti,
tedy předmětem autorského práva a ty, které předmětem autorského práva nejsou. Tato část práce
se tedy bude věnovat tomu, jak soudy při rozhodování o této problematice postupují, přičemž popis
se zaměří především na tzv. Merger doktrínu a Scénes a faire doktrínu. Dalším způsobem limitace

118

§2 odst. 6 AZ.
§2odst. 6 AZ a speciální úprava vztahující se na počítačový program dle §65 odst. 2 AZ
120
Průmyslová práva, https://www.upv.cz [online]. [cit. 03.09.2019], Dostupné z: https://www.upv.cz/cs/prumyslovaprava.html
121
např. §3 odst.2 zákona č. 527/1990 Sb., zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích – je
tedy myšlen především patent, jelikož je svou povahou nejnáročnější, co se týče novosti, jedinečnosti
vynálezecké činnosti a užitelnosti
122
PRCHAL, Petr, cit. 26, str. 62
119
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autorskoprávní ochrany je dále doktrína Fair use, která sice s dichotomií myšlenky tak výrazně
nesouvisí, tematicky bude však uvedena v této časti práce.
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6.1. Merger doktrína
Merger doktrína se vztahuje na případy, kdy způsob, jakým autor zachytil či projevil svou
myšlenku, nelze rozeznat od myšlenky, kterou se svým projevem snaží zachytit

123

. Projev autora

tedy nepředstavuje žádnou přidanou hodnotu na rámec myšlenky samotné a myšlenka tak splyne
se způsobem, jakým byla zachycena

124

. Takovéto zachycení myšlenek tedy nelze považovat za

dílo, jelikož vzhledem k propojenosti myšlenky a omezených možností jejího zachycení, by de
facto došlo k monopolizaci těchto myšlenek125. Tato doktrína může v kontextu ochrany
počítačových her sloužit v případech, kdy je rozhodováno o porušení autorských práv u her tím,
že jsou vydávány její „klony“126. Jako příklad zde může sloužit počítadlo životů ve hře, respektive
koncept, že postava má více životů, nežli pro ni skončí hra. Z perspektivy hráče je určitě
úctyhodné, že tato myšlenka byla do mnoha her implementována tak, aby hráči neměli na
dokončení pouze jeden život a aby na dokončení hry nebyl pouze jeden pokus. Tato myšlenka má
však pouze omezený počet způsobů v tom, jak může být zachycena, a proto zachycení počítadla
životů ve hře nemůže být předmětem autorského práva. V případě, že by došlo k okopírování
takovéhoto prvku v jiné hře, nelze se domáhat porušení autorských práv. Jedinou výjimkou jsou
případy, kdy by tyto prvky byly naprosto identicky okopírované 127.
U počítačových her je tato doktrína velmi důležitá, jelikož dovoluje do her vkládat prvky, které
jsou integrální pro videohry a ze své podstaty k nim již patří, a tak by k jejich použití neměl být
oprávněn pouze jeden vývojář, ale všichni, jelikož daný prvek/myšlenku je možno zachytit
rozdílným způsobem pouze obtížně či je to prakticky nemožné. Doktrína se vztahuje na velké
množství prvků dnešních her jako jsou perky

128

, úrovně 129, zobrazení zaměřovače typického pro

ostřelovací pušku, výše uvedené zobrazení životů a jiné podobné prvky.
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Rozhodnutí United States Court of Appeals for Third Circuit ze dne 30.04.2005 ve věci Kay Berry, Inc. Appellant
v. Taylor Gifts, Inc.; Bandwagon, Inc., 421 F.3d 199, 209 (3d Cir. 2005).
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Od toho anglicky „merger“.
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Rozhodnutí 421 F.3d 199, 209 (3d Cir. 2005), cit. 123
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CASILLAS, Brian. Attack Of The Clones: Copyright Protection For Video Game Developers. Loyola of Los
Angeles Entertainment Law Review [online]. 2013, 16.01.2014, (137), 35 [cit. 2019-06-15]. Dostupné z:
https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=
1580&context=elr.
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Rozhodnutí United States Court of Appeals for Ninth Circuit ze dne 19.09.1994 Apple Computer, Inc. v. Microsoft
Corp., 35 F.3d 1435, 1439 (9th Cir. 1994), bod 7.
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Postava (avatar) hráče získává zkušenosti a postupuje o úrovně neboli „levely“ a tím se její schopnosti zlepšují,
případně se jí odemyká nový obsah
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Český právní systém tuto doktrínu nezná a o využití této doktríny v právním systému české
republiky neexistuje žádná judikatura. Prchal k tomuto uvádí, že „možnost vyjádření
myšlenkového obsahu není z právního hlediska určující, jelikož každou myšlenku lze vyjádřit
různě“130, kdy její využití by se mohlo vztahovat pouze na malou množinu specifických případů a
obecně se k této doktríně staví zdrženlivě.

6.2. Scénes a faire doktrína
Scenes a faire doktrína má obdobný logický základ jako merger doktrína a také spočívá v limitaci
autorskoprávní ochrany. Tato doktrína se zaměřuje na prvky, které jsou typické pro to, aby dílo
mohlo být zařazeno do určitého žánru. V rámci této doktríny tedy nepožívají autorskoprávní
ochrany prvky, které jsou typické pro určitý žánr a bez těchto prvků by nebylo možné dílo spadající
do daného žánru vytvořit. Pojem Scénes a faire začal být využíván široce v souvislosti s
rozhodnutím ve věci Reyher v. Children's Television Workshop 131. V dané věci se žalobce snažil
domoci ochrany svých autorských práv k příběhu, který jak u žalobce, tak u žalovaného zahrnoval
obdobné prvky. Tímto prvkem byl příběh ztraceného dítě, které hledalo svou matku a matku
popisovalo jako nejkrásnější ženu na světě. Ve snaze dítěti pomoci byly ve vesnici shromážděny
ženy, které byly považovány veřejností za krásné, avšak žádnou z nich dítě za svou matku
neoznačilo. Načež se na scéně objevila velmi prostá žena a dítě ji srdečně pozdravilo a skočilo jí
do náručí, jelikož žena byla jeho „ztracenou“ matkou. Soud v tomto případě tedy rozhodoval, zdali
je daný příběh specifický svým vyjádřením natolik, aby jej bylo možno oddělit od sledu událostí,
které nezbytně následují určité shodné příběhy či témata132, vycházející z určitých stereotypů, které
se váží k určitému tématu. Soud dospěl k názoru, že jde o sled událostí, který svou povahou není
originální a lze jej označit jako „clishé“ pro daný žánr.
Ohledně Scénes a faire doktríny v oblasti ochrany videoher bylo judikováno, že se může vztahovat
na prvky, které jsou typické pro určité žánry videoher. Pokud má tedy hra určitou tematiku,
například bojování ve stylu karate, patří k této tematice určité prvky v podobě vzhledu postav,
vzhledu kolbiště apod. vyplývající z tradice tohoto sportu a jeho původu. Autorskoprávní ochrana
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PRCHAL, Petr, cit. 27, str. 64
Rozhodnutí United States District Court, S. D. New York ze dne 06.01.1975 ve věci Reyher v. Children's Television
Workshop 387 F. Supp. 869 (S.D.N.Y. 1975) k tomu KURTZ, Leslie. A. Copyright: The Scenes a Faire Doctrine.
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se na tyto prvky, které jsou od tematiky neoddělitelné, vztahovat nebude. Pokud tedy vzniknou
dvě podobné hry musí soud při posuzování, zdali vytvořením podobné hry došlo k porušení
autorského práva analyzovat, jaké prvky jsou od tématu neoddělitelné. V případě, že podobnost
dvou videoher spočívá v užití právě těchto od tématu neoddělitelných prvků a v ostatních prvcích
jde o originální výtvor, nedochází k porušení autorského práva. 133

6.3. Fair use doktrína
Doktrína Fair use sice nespočívá, na rozdíl od dvou výše uvedených doktrín, převážně v oddělení
myšlenky od jejího vyjádření, ale také se jedná o doktrínu, která slouží k omezení autorského
práva, proto je zařazena s výše uvedenými doktrínami. Tato doktrína je určena především pro
vědecké účely, účely výuky, ale také účely další. Na rozdíl od zákonných licencí, které známe
v českém právním řádu, tato doktrína nepředstavuje zákonem stanovené právo autorské dílo za
splnění určitých podmínek užít, představuje především obranu pro případy tvrzeného porušení
autorského práva k autorskému dílu 134.
Ke stanovení, zdali bylo dílo užito v rozmezí doktríny Fair use, se užívá tzv. čtyřkrokový test, na
základě kterého je určen:
1) Účel a způsob užití díla, jestli jde o užití komerční či užití nekomerční pro vědecké,
výzkumné účely či o užití pro účel výuky;
2) Povaha autorského díla, které je užito;
3) Jak velká část díla je užita a o jak důležitou část díla se jedná ve vztahu k autorskému dílu
jako celku;
4) Efekt užití na hodnotu užitého díla. 135
Záměrem tohoto čtyřkrokového testu je dojít k závěru, zdali převažují zájmy autora na ochranu
autorského díla, případně zda převažuje veřejný zájem na užití díla a takovéto užití díla napomáhá

133

Rozhodnutí United States Court of Appeals for Ninth Circuit ze dne 30.11.1988 ve věci Data East USA, Inc.v.Epyx,
Inc., 862 F.2d 204, 209 (9th Cir. 1988)
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Fair use doctrine and copyright law, expertlaw.com, [online]. [cit. 01.06.2019], Dostupné z:
https://www.expertlaw.com/library/intellectual_property/fair_use.html
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Rozhodnutí United States Court of Appeal for the Sixth Curcuit ze dne 04.03.1994 ve věci Campbell v. AcuffRose Music, Inc., 510 U.S. 569, 576-77 (1994), část II, bod B
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diskursu a výměně myšlenek. U užití videoher se tato doktrína může vztahovat například
k, v současnosti velmi rozšířeným, fenoménům jako „streamingu“ či „Let‘s play“ videím. Ke
streamování a výrobě let´s play videí tvůrci tohoto obsahu nepochybně autorská díla užívají, do
jaké míry jde o fair use záleží na konkrétních okolnostech, avšak spíše je toto užití považováno za
fair use, v některých případech je dokonce výrobci her užíváno jako prostředku propagace136 nebo
prostředkem k sdílení výdělku s tvůrci obsahu 137.
Ohledně této doktríny však také existuje několik dalších rozhodnutí, která jsou pro účely ochrany
videoher velmi zajímavá. Příkladem může být rozhodnutí ve věci Sony Computer Entertainment,
Inc. v. Connectix Corp.138 V dané věci byl společností Connectix vyroben emulátorový počítačový
program „Virtual Game Station“ umožňující hraní her určených na platformu Sony PlayStation i
na platformě PC. Aby mohl být tento program vyroben, muselo ze strany společnosti Connectix
dojít ke zkoumání programu. V daném případě však nešlo o kopírování prvků videoher a
společnost Connectix v rámci zkoumání programu vytvářela pouze kopie programu, který sloužil
jako prostředník, resp. operační systém Sony Playstation a simulaci hardwaru dané konzole, tedy
šlo pouze o vytvoření iluze, že videohra je spouštěna na dané konzoli, nikoliv na PC. Výsledný
produkt tedy neobsahoval žádný prvek, ke kterému měla společnost Sony autorská práva, a ze
strany společnosti Connectix byly kopírovány pouze prvky, jejichž rozmnoženiny bylo nezbytné
vytvořit k tomu, aby byly zpřístupněny myšlenky a funkční elementy počítačového programu

139

.

Protože počítačové programy jsou svou povahou soubory příkazů, přičemž jejich prvky jsou do
velké míry ovlivněny tím, jaká je jejich funkce, považoval soud v tomto případě vytváření výše
uvedených rozmnoženin programu za účelem zjištění těchto funkčních elementů jako fair use.
Na rozdíl od výše uvedeného sporu, ve sporu Atari Games Corp. v. Nintendo of Am. Inc. 140, soud
došel k názoru, že vytvoření emulátorového programu nespadá pod doktrínu fair use v případech,
kdy je okopírován program 10 NES sloužící k tomu, aby herní konzole Nintendo Entertainment
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Např. prostřednictvím tzv. „early accessu“, tedy zpřístupnění videohry před oficiálním vydáním, poskytnutém
streamerům či jiným tvůrcům obsahu.
137
Nintendo Creators Program – tvůrci obsahu, k němuž náležela autorská práva společnosti Nintendo. mohli být
součástí tohoto programu, což jim zaručovalo využití obsahu, potažmo autorských práv skupiny výměnou za
část výdělků, pozn. aut. Služba byla zrušena k 30.03.2019 k tomu https://en-americassupport.nintendo.com/app/answers/detail/a_id/14034/~/nintendo-creators-program---overview
138
Rozhodnutí United States Court of Appeals for the Ninth Circuit ze dne 10.02.2000 ve věci Sony Computer
Entertainment, Inc. v. Connectix Corp., 203 F.3d 596, 602 (9th Cir. 2000)
139
„it was "necessary" to gain access to the functional elements of the software itself“ (překlad autora), k tomu cit.
138, bod 25 rozsudku.
140
Rozhodnutí United States Court of Appeals for the Federal Circuit ze dne 17.11.1992 ve věci Atari Games Corp.
v. Nintendo of Am. Inc., 975 F. 2d 832 (Fed. Cir. 1992)
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Systém nepřijímala nelicencované hry, a to z důvodu, že společností Atari, na rozdíl od programu
vytvořeného společností Connectix uvedeného výše, byly prozkoumány všechny prvky programu
a byly okopírovány včetně prvků, které požívaly autorskoprávní ochranu. Soud dospěl k názoru,
že program 10 NES by uspořádán způsobem nevyplývajícím čistě z funkcionality programu, tedy
šlo o uspořádání kreativní a požívalo autorskoprávní ochrany

141

. Společnost Atari tento program

však okopírovala včetně těchto prvků, tedy nezkoumala program pouze za účelem zjištění jeho
funkčních prvků, tudíž program vytvořený společností Atari nebyl chráněn doktrínou fair use.
Přestože doktrína fair use je užívána především v angloamerickém systému práva, v českém
autorském právu lze najít ustanovení, která mají obdobný účel jako doktrína fair use. Výše uvedené
případy se zabývají obdobnými případy, na které se vztahuje ustanovení § 66 odst.1 písm d) AZ
ve spojení s § 29 odst. 1 AZ, myšlenkami obsaženými v daných rozhodnutích se tedy lze do jisté
míry inspirovat, v oblasti limitů ochrany počítačových programů a v oddělení myšlenky a
obecných principů a funkcionality od jejich vyjádření chráněného autorským zákonem.

6.4. Shrnutí a signifikance uvedených doktrín
Přestože doktríny rozebírané v této části práce v právním řádu České republiky užívány nejsou,
v zahraničí, převážně v USA, jsou využívány hojně k tomu, aby nedošlo k monopolizaci určitých
myšlenek a principů. Přestože jejich myšlenkový základ nelze bez dalšího převzít, poskytují
náhled do možností určitého typu sporů typických pro videohry a vyplývajících z toho, že videohry
jsou často kopírovány či klonovány. Odlišení myšlenek a obecných principů od jejich kreativních
vyjádření tedy vyžaduje velmi delikátní posouzení, ve kterém je možné se právě výše uvedenými
doktrínami inspirovat.
Dále tyto doktríny poskytují náhled do signifikance ochrany videoher v celé jejich komplexní
povaze, nikoliv pouze jako počítačového programu nebo audiovizuálního díla. Mohlo by se totiž
stát, že by v případě hry, která je chráněna pouze jako audiovizuální dílo či pouze jako počítačový
program, mohlo dojít k odepření autorskoprávní ochrany, jelikož existuje mnoho prvků videoher,
které jsou nedílně spojeny s určitým jejich žánrem či určitou myšlenkou. Mohlo by tedy být značně
složité vytvořit jedinečné dílo umožňující autorskoprávní ochranu ve světle těchto limitujících
doktrín. Na druhé straně ochrana videoher i jako počítačového programu umožňuje tím, že
požaduje pouze kritérium původnosti a nikoliv jedinečnosti, narozdíl např. od audiovizuálního
141

975 F. 2d 832 (Fed. Cir. 1992), cit 140, bod 35
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díla, ochranu v případech, kdy by se některá z výše uvedených limitací uplatnila, neboť tyto
limitace

představují

problém

spočívající

v nezbytnosti

naplnění

znaku

jedinečnosti

audiovizuálního díla. Jak je uvedeno u rozboru ochrany počítačového programu, kritérium
jedinečnosti vychází ze skutečnosti, že funkcionalitu počítačového programu lze zdrojovým
kódem zapsat velkým množstvím způsobů. Přitom u každého z těchto způsobů může program
pracovat stejně, každý z těchto zápisů však může být původní, což do značné míry vylučuje např.
užití merger doktríny, jelikož ta vylučuje monopolizace určité myšlenky/principu. Případy
uvedené u doktríny fair use však také demonstrují, jak může být ochrana počítačových programů
sama o sobě nedostatečná v případě, kdy dojde pouze k napodobení pouze principů a funkčních
elementů počítačového programu a na základě toho dojde k vytvoření programu obdobného, ale
v mezích zákona. Na základě této úvahy se tedy domnívám, že kombinovaná ochrana videoher
jako děl audiovizuálních a počítačových programů nabízí způsob ochrany, který se v důležitých
elementech doplňuje.
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7. Práva k hernímu obsahu
Pokud chtěl dříve hráč hrát hru, musel si koupit CD nebo jiný datový nosič a hru nainstalovat do
počítače, případně hru spustit v konzoli. V dnešní době existují platformy 142, které hráčům
umožňují hrát hry i bez zakoupení her na fyzickém nosiči, a to tak, že hráči poskytují datovou
knihovnu se zakoupenými herními tituly, případně umožňují hru stáhnout přímo ze svých stránek.
Nehledě na to, jakým způsobem hráč hru obdržel, musí před instalací hry souhlasit s podmínkami
tzv. End User Licence Agreement143 a Terms of service144, Tento dokument upravuje vztahy mezi
hráčem-uživatelem licence a výrobcem hry a typicky jde o ujednání, které hráč nemá šanci nijak
ovlivnit. Hráč má tedy možnost toto ujednání buďto přijmout tak, jak je předkládáno výrobcem
hry, nebo toto ujednání nepřijmout, což mu však znemožní hru nainstalovat, jedná se tedy typicky
o adhezní smlouvu.145
Licenční ujednání bývají velmi zdlouhavá a komplikovaná a lidé velmi často volí možnost jednoho
rychlého „kliknutí“ místo toho, aby strávili někdy možná i několik desítek minut čtením
dokumentu, kterému by často ani nerozuměli 146. To, že si hráči hru ve svých očích „koupí“ a pak
následně investují nepřeberné množství času do vylepšování svého avatara 147 obstaráváním
předmětů (zbroje, zbraně, nástroje, apod.) ve virtuálním světě, může v hráči vyvolat pocit, že je
vlastníkem jednak hry samotné a zároveň svého avatara včetně všech jeho předmětů. Pokud by si
však hráči výše uvedená ujednání před instalací hry přečetli, zjistili by, že práv jim tato výše
uvedená ujednání zanechávají pouze poskromnu. V zásadě pouze licenci coby oprávnění k hraní,
a ani jedním z nich určitě nejsou jakákoliv práva vlastnická k avataru, předmětům či jakémukoliv
obsahu, stejné tak ani žádná práva duševního vlastnictví k čemukoliv. co je ve hře obsaženo či co
hráči vytvoří148.

142

Např. služba Steam viz. https://store.steampowered.com/, případně služba Uplay viz. https://uplay.ubisoft.com/enGB
143
Jak již zmíněno, jde o licenci koncového uživatele
144
Jde o podmínky užívání
145
Viz. ust. §1798 OZ
146
You're not alone, no one reads terms of service agreements, businessinsider.com, [online]. [cit. 17.07.2019].
Dostupné
z:
https://www.businessinsider.com/deloitte-study-91-percent-agree-terms-of-service-withoutreading-2017-11
147
Avaterem bývá označována virtuální postava, kterou hráč vytvoří a prostřednictvím této postavy pak hru hraje (viz
již výše).
148
Např. bod 1, D, i), 4, ; bod 2 licenčního ujednání ke hře „World of Warcraft“, dostupné z:
https://www.blizzard.com/en-sg/legal/fba4d00f-c7e4-4883-b8b9-1b4500a402ea/blizzard-end-user-licenseagreement
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Derivativního obsahu, který lze vytvořit ve videohře, případně mimo videohru, je nepřeberné
množství. Patří k němu například fenomény jako „Machinima149“, „Let´s play150“, z nichž
prozatím velké množství sporů ohledně ochrany autorského práva nevyplynulo, jelikož jsou
výrobci her do jisté míry přijímány jako způsob propagace a popularizace hry a streameři „Let’s
playů“ někdy bývají i výrobci hry sponzorováni, aby hráli právě jejich hru. V oblasti Machinimy
může být příkladem epizoda seiálu South Park pod názvem „Make love not warcraft“, která
pomohla tento žánr zpopularizovat, vyhrála dokonce i několik ocenění

151

a autoři seriálu na ní

spolupracovali přímo s výrobci hry, jejíž modely byly užity.
Pokud by tedy ve videohře vytvořil hráč autorské dílo, jednalo by se nejspíše o nějaký druh tzv.
derivativního díla 152 vzniklého zpracováním díla již existujícího. K vytvoření odvozeného díla je
však nutný souhlas autora a práva autora odvozeného díla jsou vždy omezena právy autora díla
původního.
Určování hodnoty věcí v reálném světě je vázáno na skutečnost, že lidstvo disponuje s omezeným
množstvím zdrojů a k získání věcí je potřeba často investovat určité množství času. Čím vzácnější
máme surovinu na výrobu věci, tím větší hodnotu věc má, stejně tak je tomu s časem, který je
nutno investovat do získání materiálu, případně do výroby věci. Ve virtuálním světě je tomu také
tak, určité předměty mají pro hráče vyšší hodnotu, jelikož jsou buďto vzácnější nebo je na jejich
získání potřeba investovat velké množství času. Ve virtuálních světech tak vznikají např.
ekonomiky, které se podobají svými principy ekonomikám reálného světa, kdy hráči mezi sebou
mohou často buďto přímo, nebo prostřednictvím aukčních síní obchodovat. Jak je již výše
uvedeno, některé předměty, které mohou hráči v těchto virtuálních světech získat, mají ve hře
velkou hodnotu a často je k jejich získání potřeba investice velkého množství času. Ne každý hráč
je však ochoten takovéto množství času hře obětovat, takovíto hráči pak tedy tyto předměty
nakupují od hráčů, kteří předměty „vlastní“, a to obvykle za herní měnu, ale také jsou schopni za
tyto předměty utrácet reálné peníze. Přestože obchodování s herními předměty či s herními účty
je často153 v rozporu se smluvními ujednáními, kterým se hráči podvolují, děje se tak běžně.

149

Vytváření animace využitím a manipulací videoherní grafiky, k tomu Machinima, lexico.com, [online]. [cit.
17.07.2019], Dostupné z: https://www.lexico.com/en/definition/machinima
150
Video či série obrazů, která zaznamenává průběh hraní hry, k tomu Let’s play, wikipedia.org, [online]. [cit.
17.07.2019], Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Let%27s_Play
151
Např. Primetime emmy award, k tomu Make Love, Not Warcraft, wikipedia.org, [online]. [cit. 17.07.2019],
Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Make_Love,_Not_Warcraft
152
§2 odst. 4 AZ
153
Výjimkou byl např. Auction house ve hře Diablo III společnosti Blizzard Entertainment, který dovoloval hráčům
obchodovat herní předměty jak za herní měnu, tak i za reálné peníze, tato možnost byla však ze hry následovně
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154
Existují případy, kdy za herní předměty byli hráči schopni zaplatit více než 10.000 dolarů
.

Existují však i případy155, kdy došlo k takovémuto obchodu, avšak v rozporu se smluvními
ujednáními ve hře, a daný obchod byl výrobcem hry zjištěn a z jeho strany byla na hráče uvalena
sankce v podobě tzv. banu 156 a došlo ke ztrátě avatara i herních předmětů. Vyvstává otázka, zdali
by hráči měli být vlastníky svých avatarů a předmětů ve videohře právě vzhledem k tomu, že tyto
předměty mají v reálném světě značnou hodnotu, případně zdali by dané vztahy měly být alespoň
do jisté míry regulovány jinými právními instituty.
Na toto téma však existují pouze dohady, jelikož neexistují žádné právní předpisy, které by
obchody ve virtuálním světě regulovaly. Veškeré vztahy jsou regulovány smluvními ujednáními,
která hráči nemohou nijak ovlivnit a jsou konstruovány tak, aby si výrobci videoher ponechali co
možná nejširší škálu práv. Tento záměr výrobců má své opodstatnění, jelikož s vývojem videoher
jsou spojeny velké náklady dosahující až stovky milionů dolarů

157

a předměty ve hře jsou dílem

výrobců hry, tudíž jsou jejich duševním vlastnictvím. Pokud by tyto výtvory nebyly chráněny,
bylo by těžko představitelné, že by zde byla vůle investovat tak velké množství finančních
prostředků na vývoj videohry.
Principy fungování ekonomiky ve hře však na druhé straně ve hráčích vyvolávají pocit, že opravdu
jsou vlastníky a jak již je výše uvedeno, ze strany hráčů může být do hraní videohry také
investováno velké množství času a peněz. Bylo by tedy vhodné, aby určitá práva k těmto
předmětům měli i hráči, tato práva by však neměla zahrnovat práva duševního vlastnictví k těmto
předmětům, pouze právo tyto předměty vlastnit 158 a nakládat s nimi jako vlastník.

odstraněna, k tomu Diablo III auction house update, us.diablo3.com, [online]. [cit. 18.07.2019]
https://us.diablo3.com/en/blog/10974978/diablo%c2%ae-iii-auction-house-update-9-17-2013
154
Např. tzv. Echoing Fury Mace, za který ve hře Diablo III kupec zaplatil 12.000 dolarů, k tomu viz.
https://www.toptenz.net/10-virtual-gaming-items-sold-outrageously-high-prices.php
155
Např. prodej herního účtu ke hře World of Warcraft, na kterém byla postava se jménem Zeuzo, k tomu viz.
https://www.engadget.com/2007/09/16/rogue-with-twin-blades-of-azzinoth-sells-account-for-almost
10/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFJZ
nORk6h8tqk8CQfKnWGe0TlC46jyC8lTQCpEheCogUXx2J-cY2Tl79l3SiT6IxnQt2jkGUt0aCnFW8qzmVCq78qjgBsAcBJDAJ_w3dWwxxuosTDaNhLxWtSAFv3p8HyaUQqF90Nd9
F5muxtiVrhIlbpPf4Rd05LqYK033L2c
156
Smazání herního účtu
157
List of most expensive videogames to develop, wikipedia.org, [online]. [cit. 18.07.2019], Dostupné z:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_video_games_to_develop
158
ACKERMAN, Justin M. An Online Gamer's Manifesto: Recognizing Virtual Property Rights by Replacing End
User Licensing Agreements in Virtual Worlds. Phoenix Law review [online]. 137, 2012, (6), 53 [cit. 2019-0803].
str.
184
Dostupné
z:
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/phnxlwrv6&div=13&id=&page=
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Problémem se může jevit, že předměty jsou nehmotné, avšak nehmotná povaha předmětů
nevylučuje, aby k nim mohla existovat určitá práva. Ackermann k tomuto uvádí, že virtuální
159
předměty lze do jisté míry připodobnit k doménovým jménům
. Doménová jména mají také

virtuální povahu, neboť jsou pouze vyjádřením „kódové technické identifikace počítače, případně
skupiny počítačů v síti“160. V USA ve případu Kremen vs. Cohen soud nepřímo stanovil, že práva
k doménovým jménům mohou být do určité míry připodobněna k věcným právům a na doménová
jména se může vztahovat tort161 v podobě „Conversion“162. V případě, že by se tento závěr použil
obdobně na virtuální předměty, které jsou, stejně jako doménová jména, pouze virtuální
identifikací předmětu v podobě binárního kódu, mohla by být k těmto předmětům uznána
v právním prostředí USA věcná práva. Právní povaha doménových jmen v českém právním
systému výslovně upravena není, výše uvedený přístup ohledně existence věcných práv
k doménovým jménům však nauka ani soudní praxe nesdílí. Nejvyšší soud v rozhodnutí 23 Cdo
3407/2010 uvedl, že „doména svému nositeli žádné absolutní (výlučné) právo nezakládá“ a jedná
se pouze o relativní majetkové právo-závazek mezi držitelem domény a registrátorem. Telec

163

taktéž uvádí, že doménová jména jsou pouze prostou věcí a nejsou k nim přiznána absolutní
majetková práva a uvádí, že na tyto věci lze užít ustanovení týkajících se držby, převážně však jde
o závazkový vztah.
Jak je již uvedeno, práva k virtuálním předmětům nejsou zákonem nijak upravena, avšak do určité
míry se lze v jejich zkoumání inspirovat doménovými jmény. Vzhledem k tomu, že však daná
paralela naznačuje, že jde primárně o závazkový vztah, lze nejspíše dospět k závěru, že hráči jsou
v rámci právních vztahů ke svým virtuálním předmětům odkázáni na smluvní ujednání související
s videohrou. V současné době však tyto právní vztahy nejsou zákonem výslovně regulovány, tudíž
nelze s jistotou říci, jak by byly případné spory řešeny, avšak určité zmínky existují, a to ve
164
spojitosti s Virtuálním světem zvaným „Second Life“. Soudy v USA řešily hned několik případů
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Justin M. Ackerman, cit.158, 6 Phoenix, str. 184
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.04.2012 ve věci 23 Cdo 3407/2010
161
zvláštní druh civilní deliktní odpovědnosti užívaný v angloamerickém systému, k tomu Tort,
oxfordlearnersdictionaries.com,
[online].
[cit.
18.07.2019]
Dostupné
z:
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/tort
162
Český právní systém tento institut nezná, nejblíže tomuto institutu dle českého práva by pravděpodobně
neoprávněné užití cizí věci dle ust. § 207 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku
163
TELEC, Ivo. Nový občanský zákoník ve společnosti sítí. Bulletin advokacie [online]. 17.06.2015 [cit. 18.07.2019].
Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/novy-obcansky-zakonik-ve-spolecnosti-siti?browser=mobi
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týkajících se vztahů mezi výrobcem hry a hráči. Jednalo se především o spory týkající se možností
jednostranné změny smluvních ujednání ze strany výrobce hry.
Regulace této oblasti by však byla, dle mého názoru, velmi složitá. Virtuální světy nejsou, na rozdíl
od reálného světa, omezené a lze je upravovat pouhými příkazy, které zadají osoby, které k tomu
mají příslušná oprávnění – např. Mods, GMs
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. Do hry takto tedy může být pouhým příkazem

přidáno velké množství virtuálních předmětů, velké množství virtuálních peněz, apod. V reálném
světě toto není možné, jelikož při výrobě předmětů se nevyhnutelně spotřebují suroviny. Přestože
tedy hodnota předmětů ve virtuálním světe je vytvářena na obdobném principu jako hodnota
předmětů v životě reálném, je v konečném důsledku ve velké míře závislá na libovůli výrobce
videohry, který může celkový objem všech komodit ve virtuálním světě dle své libovůle regulovat.
Právní regulace tohoto by tedy byla velmi složitá, jelikož výrobce hry má k virtuálnímu světu
práva duševního vlastnictví, která by mu měla zaručit možnost jej regulovat a nakládat s ním. Na
druhé straně by však hráčům měl být poskytnut určitý standard ochrany proti libovůli výrobce hry,
jelikož, jak je uvedeno výše, hráči do hraní často investují svůj čas a peníze a v některých
případech jsou i autory nových prvků chráněných právy duševního vlastnictví.
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8. Závěr
Hlavním záměrem této práce byly průzkum institutů práva duševního vlastnictví, které souvisejí
s videohrami, a pokus o nalezení odpovědi na otázku, jak jsou videohry chráněny, a to především
v kontextu autorského práva. Videohry jsou autorská díla, která se od ostatních děl liší především
svou komplexností, jelikož se často skládají z mnoha prvků, které jsou samy o sobě hodny
autorskoprávní ochrany. Autorský zákon sice upravuje ochranu děl sestávajících z většího
množství prvků, videohry je však pro jejich povahu velmi složité pod určitý institut autorského
práva striktně zařadit. Videohry kombinují prvky počítačového programu, obrazů, hudby, ale také
děl literárních, slovesných, na rozdíl od ostatních autorských děl však vyžadují velkou míru
interakce s hráčem, což vyvolává četné otázky ohledně jejich subsumpce pod určité instituty
autorského práva. Ty dle mého názoru nejpřiléhavější právní instituty jsem se tedy pokusil vybrat
a poskytnout náhled, proč by bylo možné tyto instituty v ochraně videoher využít a poskytnout
k tomu příslušnou argumentaci.
Videohry jsou a byly od doby, kdy jim byla poskytnuta autorskoprávní ochrana, považovány
judikaturou za počítačové programy či počítačové programy tvoří nezbytnou část videoher. O
tomto pohledu na autorskoprávní ochranu videoher existuje všeobecná shoda. Počítačový program
tvoří jádro videohry, které zaručuje, že videohra pracuje, že ji může hráč ovládat a že se výsledky
interakcí s hráčem zobrazují na obrazovce. Bez počítačového programu by tedy videohra nemohla
existovat, respektive by byla pouze shlukem dat, bez vzájemné spojitosti. Za účelem náležité
ochrany videoher je tedy potřeba v každém případě chránit počítačový program, který hru řídí.
Přestože je ochrana videohry jako počítačového programu nutná, sama o sobě není dostačující,
jelikož počítačový program není zdaleka jediným významným prvkem ve videohře obsaženým.
Počítačový program by sám o sobě pouze těžko sloužil zábavě, kdyby se hráčům na obrazovce nic
nezobrazovalo. Společně s vývojem videoher tedy soudy začaly poskytovat ochranu i jiným
prvkům počítačových her kromě počítačového programu, jelikož hry začaly být mnohem více
propracované a tyto prvky začaly naplňovat pojmové znaky i jiných autorských děl. Jelikož jsou
těmito prvky především obrazy a hudba, které jsou výrobcem hry po jejich zpracování zařazeny
do komplexního díla-videohry, je nejpřiléhavějším institutem pro jejich ochranu ochrana po vzoru
díla audiovizuálního. Tento způsob ochrany není v žádném právním řádu výslovně stanoven,
nicméně existuje bohatá judikatura, která dochází k závěru, že audiovizuální prvky videohry nelze
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při jejich ochraně opomíjet, případně přímo poskytuje videohrám ochranu jako audiovizuálnímu
dílu. Přestože v České republice neexistuje k dané problematice judikatura, lze dojít k závěru, že
český autorský zákon nevylučuje ochranu videoher jako audiovizuálních děl, jelikož podle mého
názoru naplňují jeho pojmové prvky. Videohry lze považovat za řadu zaznamenaných spolu
souvisejících obrazů. Na tento závěr nemá vliv skutečnost, že hra je interaktivní, neboť
interaktivita nevylučuje, aby byla videohra zaznamenána jako audiovizuální díla. Přestože hráči
mohou hru ovládat, veškeré možnosti, které jsou hráči poskytnuty, jsou předem definovány
výrobcem hry a patřičně do videohry zaznamenány. Za účelem poskytnutí dostatečného standardu
ochrany videoher je tedy přínosné, aby byly chráněny i jako dílo audiovizuální, jelikož bez
audiovizuálních prvků by videohry mohly pouze těžko sloužit svému účelu a ochrana videoher
jako počítačového programu není sama o sobě schopna takovýto standard ochrany poskytnout, ať
už z důvodu nižšího standardu originality počítačových programů, tak i z důvodu velké škály práv,
které autorský zákon oprávněnému uživateli počítačového programu poskytuje. Na základě tohoto
se domnívám, že je nutno výše uvedené dva způsoby ochrany kombinovat.
Autorskoprávní ochrana má své limity, tyto limity mohou být buďto stanoveny zákonem nebo,
především v USA, jsou využívány limitující doktríny, které slouží k tomu, aby zaručily, že
autorské právo chrání vyjádření myšlenky, nikoliv myšlenky a principy samotné a zabraňují
monopolizaci těchto myšlenek. Jejich použitelnost v rámci právního řádu České republiky je
značně omezena, nicméně na nich lze demonstrovat signifikanci kombinované ochrany videoher
v případech, kdy by se tam určitý prvek vztahovala tato limitace.
Videohry jsou velmi populární formou zábavy, a právě v důsledku velké popularity daly vzniknout
mnoha novodobým fenoménům a zajímavým právním otázkám. V poslední kapitole jsem vybral
jednu z těchto otázek, otázku vlastnictví, případně jiné vztahy k předmětům ve virtuálních světech.
Na otázku, zdali by hráčům k těmto předmětům mohla být přiznána absolutní práva, nelze
s jistotou odpovědět ani kladně ani záporně. Při akceptaci premisy, že virtuální předměty mohou
být připodobněny k doménovým jménům, zastávám názor, že absolutní práva k virtuálním
předmětů přiznat není vhodné a jedná se o vztah závazkový, je však nutno chránit jak práva
duševního vlastnictví výrobce hry na straně jedné, tak i zájmy hráčů, kteří v legitimním očekávání
do videohry investují svůj čas a peníze.
Při řešení veškerých těchto výše uvedených otázek jsem se potýkal s velikým nedostatkem
informací. Nejen, že videohry nejsou upraveny výslovně zákonem, ale neexistuje ve vztahu k nim
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ani žádná zejména česká literatura. Pokud jsem tedy měl zájem pokusit se popsat, jak by mohly
být videohry kvalifikovány v českém právním řádu, mohl jsem se do značné míry pouze domnívat
a pokusit se své myšlenky podpořit, nemohl jsem je však opřít o žádný konkrétní názor či
rozhodnutí soudu, a to ani v České republice, ani v rámci práva Evropské unie. Od práva duševního
vlastnictví sice lze asi těžko předpokládat, že bude hbitě reagovat na všechny společenské změny
a nové technologické vymoženosti, přesto však tuto skutečnost shledávám mírně znepokojující,
jelikož nepomáhá právní jistotě jak výrobců videoher, tak i hráčů, což může omezovat zájem do
videoher investovat; i přes toto vše je v dnešní době videoherní průmysl nepopiratelně největší
složkou zábavního průmyslu, a proto se domnívám, že by byla konkrétnější úprava vhodná a
potřebná.
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